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1. Rima. 

1. Snalands forðum ſnillingar Snotrir "veittu 

meingi Fjolnis kera fyllingar Fram um bægur leingi. 
2. Hróbra fagna bæmi býr Dreingir fýngia nädu, 

Og um fogur æfintýr tur ffálbin kvädu. 
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3. Dægur hoerful beybbu? og tíð Dreingir mennta 
háir, ættu bæði land og lyd, Laftab gátu fáir. 

4. Hef eg tíðum þægri þjób Pulins borid — 
Margopt broſtu min vid hjod Meyjarnar á fvolbín. 

5. Óreif? eg varla horpuſtreing Hardan titt fem 

ábur; fæti? eg þyorti bróð nje breing, Daufrí elli háður. 
6. Horfinn var eg í helgan ftein, Óvilaft feginn vildi, 

Hugdi ab bæta hugans mein, Helfárari en ſtyldi. 

7. Þá kom lærbur baugabor, Bab mig enn ab braga 
Monduls-ferju mäls úr ver, Og mard úr fogu laga. 

8. Litt eg treyfti til þejð mjer, Tjeda bón ab veita; 
Far eg varla vrbínn er Auſtra⸗gnod ab fleyta. 

9. Morgum hef eg míbum týnt Mardar út á hafi, 
Þó Bragi hafi fjálfur ſynt, Gólarbjórtum ſtafi. 

10. Mú hef eg efti onnur ráð, En til kvadanorna 
Fara, og bíbja bið um báb, Og drykkinn veita forna. 

11. Trauſt eg befi þab á Þeim, Þær mjer gefi fopa; . 
Af Sönarkera fætum geim Gletti þær í mig broþa. 

12. Mætti vinar Mimis þál Mjer á hendur fær= í 
aft, bar, fínar, munnur, mál, Mundu enburnæraft. ; 

1 
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13. Sáttu dofnad lyndisboͤl Lifna, Fraptur hada! 

Allar verur undir fól! Eflid mig til Ívæba! 
14. Pulins nokkva í Þeirri trú Polar guſtur hyrjar 

A fagnar mid til —— nú, Gem ab þannig byrjar: 

15. Esagóras milbíng má Maklar/ rilan 
Falla, Fróni rjed á Frÿgici, Fragdir bar yfir 

alla. 
6 Dýrtar ættar begling fá Drottning 
fríba átti; Blóma þafin Blanbíná Bliduſt 

beita mútti. 
„17. Odling fridri auds með nú Arfa gjordi 
hljóta; Sa er nefndur Satilö Sendir fræg: 
úr fpjóta. 

18. Egni úngum fjólí landa Gínum unni 

mætur; Liſtir allar brjótt brands Bragna 
fenna fætur. 

19. Epirlátur baugabor Bublúng var og 

sanna; Ad vexti ug þroffa vel — Vin⸗ 

ſeld hreppti manna. 

; 20. Boͤndi nærri budlungs hall Bjó, þe 
Lüpus heitir; Atti ſon med a Einni 

geira beitir. 
21. Meetaruð ad nafni bar Nytur fæðir 
darga; Bortinn, afl og sænleif bar FR vfit 

a marga. —— 
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22. Heldur þótti hardfeingur Hann, er leiti 
framdi, Praætugjarn vg hrálynburs Þrátt fjer 

frægbir tambi. 

23. Tidum geff til hallar heim, Óitti dreingi 

tiggja, Lika flóft í leif með þeim Loga geym 

ir Iggja. 
24. Peſs er getin: beingils lið, Má er þótti 

fundi, Óljóta þóttift —— dien af Ínu 
Íunbi. 

25. Klogudu fyrir Fóngi það, Keſurunnar — 
moͤdir; Gaf ſig beſsu ebling ab: Etli ſamt 
vid þjóbir. 

26. Geirs⸗ þá „ Baldur gedſtirdi Garpa 
meiða kunni, Lagdi koͤngsſon líböytbi Laufa 
tidum runni. 

27. Necta rus um næmisby Nytur Þetta 
ſtilur; Or á millum þeirra því Pagur lar⸗ 
leiksylur. eð 

28. Pad var begi eitum á, Odlings þið 

menn feingu Knattleik framið hollu hjá; Órim — 
Mectarus geingur. — 

29. Gekk til: leiksins mildinge með. Monn⸗ — 
„cum eptir vana; Nokkra meida rekka rjed Reyn⸗ ið 

ir Eyfja rana. — 

30. af mönnum beingil þá * 
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at knottinn tefur, Sverda⸗Baldurs enni á 
Eflum krapti refur. 
31. Reidiſt arfi karlsins fnár, Knottinn 

brifid getur; Peſsum keyrdi brátt á brär; 
Brotnadi heila⸗ſetur. 

32. Vighund átti viſi fyr, Bar já grimm⸗ 

ur naſta; Bundid ja Beib vid byr Beina: 

trollib ffærfta. 

33. Skipar reibur hirdir bjalla Hundinn 

leysa meingi, Honum etja? á arfa karls, Xfi⸗ 
jón {so feingi. 

34. Petta vinnur þjóbin fljót; Þeingils 

garmur tjedur Olmur hleypur álma ab njót 

Opnum kjapti medur. 
3. Beitti tanna hordum bjór Hann med 

rimmdar⸗lcetiʒ; Pjos úr kalfa á baugabor Beit 
á vinftí fæti. 
36. Hunds í rófu hauka⸗ kleif Herjans⸗ elda⸗ 

bdidur Fylltur hreyſti fimur þreif, Ferdi á 
eir oo. niður. 
ið 31 .Dand. í mola hausinn fór, Heilinn 

ſteklur siba; Baud þá þeingill þyffjuftór Pegn⸗ 
ám binda fríða. 

“ 38. Í að frægum hirdi lands Sókn 
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borgarmeingi, Med knatt⸗trjenu meiður brands 
Morgum vardiſt leingi. 

39. Faſt um ruddiſt fifu⸗poͤr; Feingu rot⸗ 
hogglydirz Enmæfja-víbur mennta⸗ ſtoͤr Madd⸗ 
iſt þó um ſidir. 

40. Mikilhæfur verjaſt vann; Vann beim, 
und ſvo dreyrdi, Gat þó meingid hondlad 
hann, Hart í fjotur keyrdi. 

41. Vaſtur færbur var fyo greitt Af „víða 

monnum náum Laufa⸗vidur lopt á eitt, Ér 
lá í turni háum. 

42. Lasa ſidan bragnar brátt, Burtu tábu 

halda; Fljótt til hvildar fól. um nátt Sér 
meb ſtyri alda. 

43. Nú ſtal tjá af Nectaroͤ, Júni til 

bans venba; Svartnattis þann Ái, bi 
þó munbi' ei lenda. 

44. Mebur góma hordum hjor — 
beſs ei letur) Gár af hondum bauga⸗bor di á 
in losad getur. jr 

45. Lopts á fjolum liggja þar eíturgeitarálnr eV 
ur Forna totra fatnabars Bal þá mifill hálmur. Sr 

46. Gat þann einnig glugga fjeb — 

múrnum. vera, Stäli vörðum þf — 

—3— nam tóptir bera. ið 
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47. Frá þeim ljóra laufa⸗grjer Leizt ab 
vera mundu Fullir tín fadmarnir Fira nid'r ab 

grundu. 

48. Räd þá tefur ranbatýr: Bit jata- 
garma Genn í Íeingjur, faman fnýr Sinna 

milli arma. 
49. nýtir ſaman ftýrir ſtäls Stüfa þejsa 

ínúna, Lil þejð befur talba mála tíu faðma 
búna.. 

50. Sidan vefur ſendir fleins Sinn í hálmi 
bútinn, Hendur og fætur einnin eins J allan 
fsarbar-þnúfinn. 

- 1. Gtaung vid ljóra ſtreing⸗ endann Sterka 
feſta nábi, Um fig bindur þínum. bann, Hug⸗ 

vits gæbbur ráði. 

52. Ruͤdu brýtur randa⸗meidur, Múm þó 

hennar fylli, Gjer út velta gjordi greidur 
Greindra ſtoda milli. 

3. Þótt ei hadar viſsi veg Vopna⸗tyr ab 
aͤdi, Eptir vadnum ofan ſjeg, Endaſt medan 

niddi. 

54. Þegar feſtin þrjóta má, Peirri ſleppti 

dreingur, Fallaſt lætur foldu á; — betta 
geingur. 
55. „na fadma (ſtyrir ſtjal) tjóns 
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bettur ⸗hrarir; Umbüdirnar hlifdu hal, Hátt 

þó fallið væri. : 

56. Af fjer reitir ræfla þann, Räd þvi. 
eigi ſtorti; Gtrar á fætur ſtanda vann, Stad⸗ 
ar geff ab porti. 

57. Fyrir voru fímir þar Fylkis tveir vakt⸗ 
arar; Kvädu ei mundi kappinn ſnar Kunna 
leingra ab fara. 

58. Arfa karls var atfor ſnogg: Eytir si 

fem getur, Odrum þeirra hnefa⸗hogg * á 

nagir fetur. 
59. Hilmis mabur hoggid vid Gallar a 

á múrinn3 auðinn klofnar; firrtur frið. Fjekk 
; bann beljar-búrinn. 

60. Fimur nábi hjorvi þang, inu. veitti 

bana; Varmur breyri vaktarans Bætti ebju 
rana. 

61. Lauk upp hlidi laufa⸗boͤr, Leibar finns 
ar geingur; Heim til fodur-husa fór, Hann 
upp vefur breingur. 

62. Sagdi honum ſoguna rjett, Sem til nábi 

} bera. Þótti karli þefði frjett Peygi fagur bera. 
63. Til hefur ílla teligt nú — Talabti 

reynir neita — Gramur lætur Gauts um fríi; — 
að ab hjer leita. —— 

a JR 
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64. Get eg þig ei haldid hjer, Hef eg 

fylsgni eingin; Vondur daudi verður þjer Viſsu⸗ 
lega feinginn. 

65. Pinum ráðum (þegninn kvad) henti 

eg nú ad hlyda. Anzar farlinn upp á það 
*Ungum regni ſtida: 

66. Ég befi litid út á ffóg Eikarſtofna 
forna;  Fáft þar mega —— nóg Fyrir 

reyni þorna. 

67. Innan þolir eru þeir, Ab bvi fyr eg 
gætti, Og þvo ſtoͤrir, fifu freyr Felaſt í þeim 

mætti. 
68. Pangad fara þjer eg býð; Þar um 

nvffra daga Felaſt máttu fyrir 190; Fullvel 

mun: þab haga. í 
69. Þófnaft þinum þetta ráð, Pakkir tjcidi 

 mógars fjeff þann vín vg víftir bäd, Vikur 
ſpo til ffógar. 

„70. Gtóran eikar⸗ſtofn þar fann Standa' 

í bjarfa-reiti, Og fjer treður inn í þann Ung⸗ 
ur geira-beitir. 

„71. Nú ſtal ſegja niflúng frá; Nädu menn 

ab vafna, Greitt í turninn geingid fá, Gjordu 
fangans fakta. 

FR: Vardmenn dauda ſveitin ſjer Senn vid 
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hlidid ſtadar. Lydum ſtipar lanba-ver Leit 
ad byrja hrada. 

73. Leitar ſveit um lag og jord, Ludi menn 

fú vinna; Teitan reita nadurs njord Nädu þó 

ei finna. 

74. Pegar bætti pjödin ſling Peſsum leit: 
ar⸗onnum, Getti frægur ſjoͤli bing, Saman 

ſtefnir monnum. 

75. Nidja karls, er vigin vann (Vorn það 
eingin myki) Odling damir útlægan Um fí . 

lend vg rifi. 

76. Lika damir lofdung fýr (Lina' et hegn⸗ 

ing vildi), Hvar ſem hittiſt hjälmatyr, Heita 
Dræpur ſtyldi. 

77. Peysa bragnar þingi af, Peingil wehja 

rifa; Sidan bagnar þetta ſtraf Þar um HE 

ir lifa. 

78. Nü mun eg að Nectarö Kórbrar — 
beita; Sig úr trjenu djarfur bró, Ér dreiug⸗ 

ir bættu að leita. 

79. Geingur bann á fodur fund; Fingra 
hirðir jaka Spurdi nú, hvad Bi þr 

upp á tafa. 
80. Eins og fyrri, angar hinn Er í buga 
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minum, Ad fylgja, færi faðir minn, Fogrum 
ráðum þínum. 

81. Ekki Dugir, Farlinn kvad, — Kann eg 

um það bera — Pundi geirs í Þejðum ſtad 

Þeinfja fyrrum sera. 
82. Veiztu, ad nauſti á eg í Eyfinn fjávar 

fina; Taka ffaltu þann — meb því Þrjá þús“ 

farla mína. 

83. Galtan yfir 'filaeþyl Sigla því med 
breingi Attu næftu eyja til, Ei þvo viti meíngi. 

84. Halis líta (hermi jeg). Oljótid þar 

un fundir, Þar til gæjar væmni veg Visar 
bauga⸗lundi. 
8. pakkar karli begninn hýr Þær tillogur 

ſinar, Og ad ſtundu burt ſig * Buͤinn med 
viſtir fínar. 

86. Búinn kvedur bajar— þjóð, Best þú 
- forelbrana, Geingur ſvo um gínarð-fljód Greitt 
ad jordu fsana. 

87. Seggir ofan ſetja gnod, Svo frá landi 

halda; Byrinn ſiglu blæs í vod, Bordin ſtol⸗ 

ar alda. 
88. Fremur tóma mærbar mál, Madiſt 
ſtjoͤma⸗ vidur; Gemur óma fopna ál Getja 
„tóma niður. 
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2. Míma. 
1. Hars af ferð eg bella fer Himins ſtaupa flæði „3 

annab fínn, ef olbin fvinn Um það gefa næbi. 

2. Git eg Þrátt með finni fátt Sigtys bryffju era 
Bína víð ab fornum ſid, Fólti landsins bera. 

3. Offa eg þef, ab Þjóbin hreſs þar af ynni verba, 

Og Balgauts fætti vinid fætt vif fem runna fverba. 

4. J Stvásia blód ef þyrftir þjób, Paga ſoolun ffylbi 
Beita fá, er mibla má Mimis vinar gilbi. 

5. Þetta bert med ſtyn óffert Gláltin Isafoldar 
Unnu frid á fyrri tíð, Bjellu foo til molbar. 

6. Þeirra nafn og fæmba jafn, Gem auglýgir þetta, 

Eifir hjer, þab vitum vjer, Virding hefur rjetta. 
?. Bergþórðnib eg braga=fmib Beztan fegi vera; . 

Verkin þang og visna⸗fans Bitni þar um bera. — 
8. Porlaks ljób eg greini gób, Gerd af Ulfars ſoguz 

Onnur {líf og ei þvi líf Urkjaſt kvadi fagur. 
9. Arni lærbur míbla mærb Morgum fremur Furni, 

Bodvars Fundur Sönar-ſund Gambí þeim, er unni. 
10. Gnorri preftur blunna=heft Óleibólfa márgan — 

ſmida Tidum vann, því hafdi þann hrödrar gáfu fríða. 
11. var munn.nú á Herjans frú Hittaſt þeirra lifar, 

er eptir fig um ſtordar-ſtig Stokur láti ſlikar? 

12. Þó eru ſtäld, er Soönar-ſaͤld Gemja hjer á landi að 

Enotur enn, og menntamenn Mjodinn Haͤrs veitanbi, 
{3. Þeirra í tal eg ſtalda ſtal Gtrífaft inn þó valla; 

Manſaungsord af mála-ftorb Mega þannig falla. 

14. Gat eg fyr, ab beta byr SE 
feingu um. ffála, Þegar frá grund á — 

hund eð ſigldu ſtäla. 
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15. Dægur eitt var breingjum veitt Drafnar 
leidid fína; Hveſsti þá, {vo bylgjan blá Bólgín 
„mundi gina. 

16. Aflog ljót með heiptug hót Hofdu 
bætur Agis; Þeirra tuff og reidi⸗ruſk reyndi 

þúint Iægis. 
17. Drofnin ver um bægur þer; Dreingir 

brefjaft náðu Til og frä, en land við lá Qof3 

um ſidir þábu. 
18. Gettu fley á eydiey, Upp þar geingu 

hradir; Kannad þá vg ſig um fjá Seggir 

feingu glaðir. 

19. Barín ffóg hün var, ſem plóg Bænan 

; „af fjer færir; Fugls rýr þar floffur býr, Og 

— fleira, er ſig þrærir. 

20. Um. þar búaft bragnar nú, Byggja 
fálann fríða, Fuglinn seina fröns á breib; 

Fram fv ſtundir líba. — 
21. Reginsknor ſtal reyna for Rasis 

— Frygiaʒ Hans vill ſon af Herjanskvon 

Gefia reiðu nýja, 
„22. Hernad í vill halda frí; Hilmi bidur 

rifa, Fljótt. í vip ad fá fjer ſtip, Da fræga - 
dreingi lifa. ar 

23. Fylkir tjer: „Pad færðu hjer“, Finn — 
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ljet búa {feibir, Ger og manna hundruð þann 

Hofdinglega greiðir. 
24. Kóng og fríban landsins lýb Lofdungs 
fyeður niður; Stje á gnod, og glæfta vod 
Greitt upp vinda bíður. 

20. ólga vg Drofn, þá hjelt úr hofn, 

Hilmisarfa lutu; Bylgja vg Udur lafa ſüd; 
Byrsins vodir nutu. 

26. Dundi raung og ſtundi fáni Eikin 

marra og rumdu, Murra þjól, en urrar ál, 
Oldujoar þrumdu. Si 

27. Saung í reiða gulan greið Geyſt, og 

vodir þandi, Þar til jjóla-arfi ól Eggjahrid 
með branbi. í 

28. Hervikinga betjan ſling jó, vg reynbi 
vigur Um fumar beitt, og hel gat veitt, Hafdi 

jafnan ſigur. — 
29. Svo med flauſtir hielt um xhauſt Sk - 

á karfa velbi, Lagdi fleyi ab eydiey — 

ſeint að kveldi. 

30. Naturdvol við manar mol Mibbungenſ 

inn gildi efnarftór á þúnajór Holla eiga vilbi. 
ð1. Hann þá leit um lysureit Lagargelti 

? fóta Hoͤlmans fría hafnir í Galba tvo og fjóra. 
— 

32A unnar jór, fem undan fór, Ullur 
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ſverda digur Standa nam í hildar ham Held⸗ 
ur illüdligur. 

33. Lofdüngs-⸗nid á lauja vid Leizt ei ſöma— 
tregan; Mtgeir vann í hendi þann afa bitur“ 

legan. 
34. Gfjótt ab ſpur þá ffejðu-bur, Skipi 

hver ab rjebi. Petta brátt með hermanns 

hátt Óilmis-mogur tjebi. ; 

35. Aptur ſpyr hinn efldi ſtyr Eptir purs— 

aus beiti. Gjordi frí ab gegna því Golnis 
eggja beiti: 

36. Okennd þjer eg heyri hjer Heiti jæfúng- 

- anna, Mitt ad nú ei þeffir þú, Þó er eg frægft- 

ur manna. 
37. Um nábþyal-reit hjá nýtri {veit Nefn⸗ 

ir rana hvaſsa Oldin mig; eg þeinfi þig 

Pjoſna og beimffan laſsa. 
38. Adur en ſtil um upsa⸗ hyl Ég vid ſtrofu⸗ 

eelur (Malt er ſnjallt), þá mig þú ſtalt Mega 
pekkja betur. 
39. Ef ab tug og hermanns bug Hafid 
— í biljum, Komid brátt í branda látt; 
Bida efti viljum. — 

40. Peſs er von, kvad víða ſon, Varla 
Þarftu? ab bida; Þú ei Fjóða það munt hrós, 

Ad bpori' eg ei ab ſtrida. 
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ál, Runnar Branbó til bardagans  Búaft 
ſidan gilbir; Byrja ſtrida hildar-hrid, — 
inn⸗klyfur ſtildi. 

42. Hrani vöd med golnis⸗glöd, Gjordi 
meingi brynja; Ekkert ſtoͤd vid odda⸗ rjóð, 

Xgir, rond nje brynja. 

43. Fellur íb af fylkis⸗nid, Fjorsins mætti 
tjóni, Likt og ftrá, er flíngir flá Gláttumen 

á fróni. 
44. Meibift mögur ræðið mjög, Metta lit⸗ 

ur hníga; Gótti fram í geira — Garpur 
ſnar til viga. 

45. Reidir brand med roſtri hand Rasis 

frægur fundur, Fjorutiu firda „því Felldi á 
hálfri ftunbu. 

46. Hrani leit, ab þrottinn beit Hrauſtum 
sarga fæbir; Hamaſt þá, vg hans upp á Húnar 
dyrid edir. 

47. Hoggur ær á hendur tvær; Eða ei 
dreingi meibir; Grams⸗ſon móti gilbum þrjót 
Gekk, vg branbinn reidir. 

48. Sverdid bjart á bjálminn þart Bills S, 

nibja kemur; Mikinn part med ſnilli fnart 

Snoggt af bonum nemur. 

49. Gtálið bláa aulans á VílarBeinid 
3 x 
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renndiz Vomurinn grái biftur brá Benja aptur 

vendi. 

50. Hjorinn þrjóts á bjálma-njóts Hand⸗ 

{egg {fella nädi, Vopna-bor, ſem varbi þjór, 

Vonda ſtkeinu þáði. 
51. Góttuft þeir um tíma. tveir; Toku fár 

ab beraft Geirð í fund á fonúngs fund, Og 
Elæbi hildar fferaft. 

02. Blæbir und, en madiſt mund, Mátt? 

ei valba ſverdi; Af gradishund í þvæði? á ſund 
Sela halda gerdi. 

53. Undan hrannar · eſsum þann Alaft gjor⸗ 

ir ſynda; Hitti fer, þá húmab er, Hätt í 
ſtordar⸗linda. 
4. Upp þar ſkreid heb noͤga nehd — 
boͤla⸗ vidur; Mosa⸗gjci var ein því á, J bana 
lagdiſt nidur. 
5. Lidid hans úr laufa bans, síja er eptir 
breydi, Einu {fjótt á fleyi fljótt Flüdi bängs 

um heidi. 

56. Froͤni ná þeir Frygiä, Frjetta bilja ſpjall⸗ 
ibi Doglings⸗nidur borð iklid Daudur hefdi fallið. 

57. Gjóli {fýr og Drottning býr Dvoldu, 
af barmi mogur, Fjors um tíðir fyrr af lyd 

Seingu ei færri fagur. 
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58. Rasir leggſt í rekkju og dregſt Rauna 
upp af moͤdiz Um ſidir þó, en filfinó Sigtye 

rjedi fljodi. 

59. Guo með fum til Satilum Sudra⸗ guod 

ſtal færa; Lysa vann vaknar hann, Varla 
má ſig hræra. 

60. Stirdna ſar, en unbarár Um hann 
tunnu vidaz Mattur farinn meſtur var, —* 

daudans bida. 
61. Sjer hann þá um ſila⸗lä Seggi án 

reyna Skerinu ab á OFTAR Gferbar Ísgðbu 

fleina. 
62. Avábuft þeir um farfa {eið —— 

eiga ab. fæfja. Hann ſpyr ab, þver hefdi 

Hirdir ſtipad makja. 
63. Anza þeir, ab fifu⸗freyr Frægur fíbar 

munbi Bita það; á vatna glad Visis roga. fynbi. 
64. Svo til búna rödra rún Meynir fjerr 

hyer breingur; Súngur hlunns um leibit — 

Ljett ad kvoldi geingur. a 

65. Pegnar fleyi tinni ey Ad þá róa gérng 
Skäla til frá {ferja-byl Efjolbúngs arfa bera. 

66. Ólugga-jór. var geysi ſtor, Garður 
fríngum hladinnz Bragnar gjörðu brynjur 
njord Bera inn í ftabinn. 

í Bið 
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67. Bopna-þór ab verti fór Bar á gólfi 
ffála, Grimu meb; á móti rjed Meidi tafa ftála. 

68. Tok í fáng og fínn á fáng Siklings— 
arfa lagdi; Smyrſli flár vid konnud fár Komuſt 

ſoo ab bragdi. 
69. Skalabuͤi nytum nú Máfvæmd ſynir 

rjetta; Geira⸗kviſti vín og viſt Beitir eptir Þetta. 

70. Mæraft vann og brefðaft hann, Hollar 

værbir þiggur. Funa mýrá fjáður týr fimm 
mänudi liggur. 
77. Eitthvert fínn, þá algróinn Odlings 

tjciiſt nidur, Gfraf upp ber vg ffýrt þvo tjer 
ur — vidur: 

72. Ef mín þó finniſt fín, Fæ eg vel á“ 
SR sigi Verid Fljent, því vantar tvennt Visa⸗ 

ſonar haginn. 
73. Pad er fyrſt, eg veit ei viſt, Vaſkur 

ſtelfir randa Hver fá er, fem hefur bjer 
Hjalpad mjer úr vanda. 

74. Annad hitt, er mæbir mitt Minni, ged 
og hjarta, Hefna má ei Hrana á, Hrekkja— 

bralnum fvarta. 
75. Hinn þá tjer: Ég held, ad þjer Hjer á 

riði valla, Um Þagnar ſtig ad pekkja mig, 

Pundur fingra mjalla! 
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76. Porf mjer list, ab þeffja viſt (Peingils⸗ 

mogur tjábi) Laufa⸗ſtaf, er líf mjer gaf, Og 
læfning veita nábi. 

77. Eyjarmabur upp á það Ordin móti 
hvetur: Verdur ſidar til beſs tíð, Tart þá 
launum getur. 

78. Hermdu frá, ef halur já Hafa ſakir 

ſkyldi Mid big brátt, hvort ſemd og þátt Syna 
honum vildir. 

79. Grams⸗ſon kvad: Eg gerbi Þab, Og 
gleymdi ollu kifi, Minn þó blýra tjorgu⸗tyr 

Tekid hefdi af lífi. áð 

80. Gtúlabúinn ffýlu nú Stjoldungo— ſon 

þejs gábi) Hart burt reif med hauka— 

Hjala þannig nábis 

81. Niflungs má hjer níbji já Mectarum, 
er fjólt Utlegd bæmbi —— Íæmb, SR 
þafinn boͤli. Hit 

82. Koͤngsſon frjáls um kappaus háls 

Kunni hradur falla, Kysſti títt, og þaffar þótt; 

Þannig gjordi fpjalla: 
83. Snemma {ló mig þetta þó, Ad —— 

lid eg mundi, Adur fyr i ymu⸗byr, agi“ 
Bls af þunbi. 

81. Piggja eg vildi þína fylgd, Pegninn 
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liſta fjábi, Mettur báðd um mar og läd, Medan 
lífum bábir. 

85. Hinn gaf ang við þirbi brands: Hugsa 

eg ſizt ab ilja Fylgi Fvitt, á meðan mitt 
Metur fjer til vilja. 

86, Inntu frá, hvad upp á flá Ætlar geymir 
báða. Koͤngsſon tjáir þannig þá: Peſsu ſtaltu 

rába. 
87. Geirasnjótur gegnir mót: Get eg vel þjer 

lifi Þetta reid, um porſta láb Þitt í ſigla riti. 

SS. Eflzt að liti? í odda klid Odlings-ſon 
þá. getur, A rana fund um fvanasjund 

Sött, ef lífar betur. 

89. Lifar þetta rädid rjett Resis fríðum 
arfa; Þar næft bera, bad til er, Þeir á ſiglu⸗ 

ast 
„90. Getja gnod, vg væna vod Vinda brátt 

“á húna; Elds þá bróðir jr ftób. Endar 
rímar núna. 

91. $ljóba mátt við þróbrar þátt Hjer ei 

ſtunda leingur; Góba. mátt ſtal bjöda helt; 
Breftur þundar-feingur: 
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3. Míma. 
í. Balburð mjabar bilar enn Bera fyrir vif og menn 

Peinki eg nú í Þríbja finn, Pad er áfetníngur minn. 
2. Peſsum bretti þjóbir af; % Þeirri meining hann eg 

gaf, Ab í mína minning fje, Og megi foala landsfolke. 
ð. Pelm, ei vilja þiggja hann, Peirrar eg ei helbur ann 

Svolunar, því þeirrar hjer Hvergi eru verbuger. 
4, Hina, fem á henni lyft Hafa, og eptir rímum. þyrfti, 

Þá eg meina bels um far Peirrar verda ſvolunar. 

5. Peſsum Balburð veita vín, Bilji er bæbi og ſtylda 
min, Eptir því fem efni þáb Eru fyrir bendi í bráb. 

6. Nü eru efna fogur faung Fyrir hendi, fágan laung, 

Mjer fem eigi manſaung við Milla leyfir hafa bib. 

7. Skal því fogu ffreppa til; Skatnar þegi, eg kveda vil. 
Hlyddu ſoanni og heyrdu migz Jeg held jeg verdi? ab 
gledja þíg. 

8. Meging lenti ferja fyr, Feingu Dreingir 
góban byr; Froͤns í hoßſum Frygici Fregda⸗ 

rikir lending ná. 
9. Fagnar drottning fridum nid, Frönsins 

einnig gjorvallt lid, Bar því ſtofnud veizla býr, 

Og víða arfi kryndur ſtyr. 
10. Sjoli frægur ſvo í kyrd Situr medur 

fridri hird, Par til vorid lifgar land; Langadi 
# ab reyna brand. 

„11. Gildur þá til geira⸗klids Gerdi — 

fjolba lids Samandraga ſjöli bar Sitt um 

rifi alftabar. 

— NA —— 
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12. Yfir hrauſtan herinn þann Horſtan ſetti 

ſtjoͤrnarmann Svinnur gramur Satilus Sinn 
lífgjafa Neſtarus. 

13. Gnodir tólf á græði býr, Glaſtur þótti 

floti og býr; Gylfi og herinn geff á fley, Gein 

þeim móti Mánar mey. Ki 
14. Fljótt upp droͤgu búfa trjes, Dróttir 

hlógu og fjúfin bljes; Hvitar vodir ponduſt þá; 
Putu gnodir londum frá. 

15. Mánarsjóð um roſtuͤngs⸗bed Rumdu 
feykna⸗hrada med; Undir flauſtum okyrrar 

Xgis geingu Dæturnar. 
16. Svona gjorvallt ſumarid leid, Gjóli 

oldu⸗fãͤkum reið; Framdi ſtrid med fridri {veit 

Fram ad hauſti á ægiðereit. 
17. Peingill degi einum á Eyju nokkri 

lítur hjá Liggija fjogur lagar-dyr, Luüngum 

maſtra þángab fnýr. 

18. Brognum verja fje og fjör Fylkir býður 
liſta or. Kaupmenn vera fvábuft þeir, Kunna . 
lítt að beita geir. 

19. Meiri væri fylfi frægð (Feingu beſsir 
fagt með hagd) Hrana finna herviking, Hon— 
um bjoda ſtjoma⸗bing. 

20. Hjer vid eyna hins vegar ans nú 



25 

liggja fæbeftar; Eru þejsir átta. talð, Hut 
fem ab flýrir fals“. 

21. Fylkir mælti: „Farid þíð Fridi með! — 

ug beiddi líð Gitt í büaſt fverba:bil, Siglir 
ſteida Hrana til. 

22. Hrani lítur hrannar⸗dyr, Hratt ab 

ſpurdi brynju⸗tyr, Peim þver ſtyri þángs um 
flób; Pursinn upp vid ſiglu ſtöd. 

23. Nädi ſpara Nectaru s: „Niflüng þjóba 
Satilus Fragda⸗gjarn af Frögici Flota beſs⸗ 

um ræbur á. 

24. Fyrir fíbaft þaffa þjer Peingill gilbur 
ætlar fjer3 Bond mun launa vibffiptin, Beit 
eg faup þú tefur inn“. 

25. Hrani mælti: „Ðjelt eg það, Hann ſvo 

myndi vorn ſtilnad, Ad fyſti eigi fund á minn 
Herbir reyna í annab fínn“. 

26. Bifir ſparar: „Vildi eg nú, Vita eflauſt 
mættir þú, bur en ſtiljum áls um ſig Ad 
jeg bori ab líta þig. í 

27. Takid vopn og verjift greitt, Bil eg 
effi bíba neitt“. Hrani ſtipar hrauſtri old 

Herjans brifa falatjolb. 

28. Hoggoruſta befjaft rjed Hardla fóru - 
tappi með; Gætir Óraní feggjum ad, Ginn 
reidandi þunn. 
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29. Gellur hronnum þeingils þjób, Piljur 
litar boffleitt blod; Fimur ſneidir finnsleifar 

Folſkur vidur hrævardar. 

30. Nectarus vid niflúng tjer: „lýtur 
fellur gbar þer; Sizt vjer fáum ſigurinn, Sje 
ei Hrani af ráðinn. 

31. Skundum bädir ſtip á bans, Skad⸗ 
ar vefjum hildar⸗dans“. Sidan gjora þetta 
þeir, Punneggjadan reida geir. 

32. Fellur þver fem fyrir bar, Feingu 

margir rothogg þar; Hrutu' af búfum haus— 
- arnir, Hronnum duttu ffroffarnir. 

33. Ginn með borði hverju hvaſst Hvedr⸗ 

uͤngs lætur bälid faft Hrauſtum ríða hrökum 

Aad. Hrani getur líta bad. 

34. Xdir móti odlingi, Atgeir bitran reid⸗ 
andi, Ullar⸗ferju klyfur frár, Kóngur fjekk á 
mundu ſär. 

35. Hilmir aptur Hrana á Herjans legg- 
ur eldi þá; Atgeir undir hogg brá hinn, 

Hroblk á þiljur brandurinn. 

36. Nectarus kom þegar þar, Prælnum 
undan fæturnar Fljótt ovvorum fimur raf; 

Fellur Hrani aptur á baf. 
37. bling þrífur atgeirinn Og í gegn 
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um vikinginn Órabur lagbi bonum þá; rana 
ſagan vifur frá. 

38. Ljetti þá upp laufa⸗bil, Lofdüng geing⸗ 
ur handa til Lid, ſem eptir lifdi þar; Úm 

lemftur manna bundid var. 
39. Fylkir ſoo um flydru⸗voll Fleyin lætur 

ſynda oll Fragur beim í Frÿgiä Fogrum 
hladin greipafnjá. 

40. Settiſt riki fínu ab. Gjóli frægur eptir 

„þad; Dýra? af Kappadosiä Drottning nam 
til efta? ab fá. 

41. Roͤſelia refla⸗hrund Rjedi heita; blid 

i lund, Kurteis, vitur, forſjcil, frid, Fruͤin 
baͤdi hrós af lyd. 

42. Gylfi þá med goͤdri ró Gaf jarlsdami 
Mectaró; Fór til beſs fá frægbir jóf, For⸗ 

elbrana til fín tóf. 

43. Kaupmannsbóttur rífa rjed Melfaftýrir 

fá á beb; ét Albina jeima-fól; Son meb 

benni fridan Ól. 

44. Nýtan arfa Nectarus Nefna lætur 
Bernótns; Fridari' einginn fæbbift þar 

Froͤns um byggbir neinſtadar. 
46. Bór upp beima vopnatýr, Bart vg aflib 
þábi ffýr; Medal ýta innanlands Einginn fáft 

þar lífi bans. 
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46. Bitur, rábfænn, vinjæld hlaut, Vigari 
hverjum ftálagant, Eins vg jelur ſynda fann, 
Samd og liftir ſtunda vann. 

AT. Einnig var þann or af fje, Aumu foölki 

bjarganbe; Unni jarl og frúin þín Frægbar 
tífum arfa fín. 

48. Satilus ffal fegja frá: Sinni medur 

drottning þá Fjogur lidin eptir ár Atti dött⸗ 
nt fjóli knär. 

49. Fauſtin a bjet fylkis jod; Fridari eing⸗ 

in lands um flóð Fannſt en þú, og — 

hi Hreint fem gullið fótum á. 

50. Meyjar dyggdir beztu Bar, Brátt nan 
líftir Fsennlegar; llum fram úr odrum fteig, 

Ein og fjerver henni hneig. 

öl. Mór þú upp í visis hird Vefjan Fæða 
mikilsvird, Þar til fímmtán ára er. inn 

fínni þad til ber: 

52. Riddara fína ræsir jet Riklundadur 

(Þejs eg get) Burtreid nærri hárri hell Halda 
þar á breibum voll. 

53. Drottning með og dogling trúr Og 
bóttir þeirra ſtoͤdu' á múr, Pegna horfðu 
þann á leif; Þángad margur frægur veik. 

54. Einn þar bei öt af ollum ljef, Ofan reit, 
5* 
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og ſyndi þref, Hina alla; hilmið-jóð Hugdi 
vel ab geira⸗rjöd. 

55. Tignarlegur feggur fá Gýnbift henni 

monnum hjá, $rægbir bera og fribleifann 
Froͤnsins Yfir fjerþsern mann. 

56. Hringa ſpurdi hrundin ſvinn: „Hver 
er beſsi riddariun? Alla ríður ofan hjer; Af 
þeim fragd vg prydi ber“. 

57. „Pad er jarls⸗ſon (þeingill ang Þóttu 
gefur talna-bands); Bernótu8 og heitir 

bann“. Qún þá aptur ſpyrja vann: 

58. „Var það efti, víðir lands! Velßeinkj— 
andi faðir hand, Þegar flúbir fleins úr drif, 
Fordum fem ab gaf þjer lif?“ 

59. Gatílus þá fjóli fond: „Svo má falla 

ab væri þab; Hver hefir frætt á þejóu þig?“ 
Porngrund farar fagurlig: 

60. „Einginn madur hefur hjer Herma gjort 
af ſliku mjer; J hernadar⸗-annäl þín Augu 
hafa ſjed það mín. 

61. Vari maklegt, visir lands! Vaſtan 

tæfir reyni brands, Og mikinn gjordir mann 
þjer hjä; Matti fodur njóta já“. 

62. „Fodur hans var full⸗launad — Fylkir 

— Ísarar upp á þad — Snaudum runni fojnið- 

fjalls Fjekk eg rifi og nafnid jalls. 
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63. Ung má sita eifin lins, Utlagi var 

fóður míns, Adur bér á Odins⸗kon Orfäci⸗ 
tæfur bondaſon“. 

64. Milding anzar menja⸗bil: „Metorda 
og æru til Holda gera hæfari Hreyſti⸗verk 
er faðerni. 

65. Einginn gera ab því fann, Út af hoerj⸗ 

um fæbift þann; Naſt það lífa einum er, Ef 
baun fæmd vg prýði ber. 

66, Menn hjer ſje eg metord þá Marga 
hafa fjóla hjá, Bart fem munn viſt til fanns 

- Bera lífar þejða manns“. 
67. Pykkiſt gramur þan víb orb, þannig 

fsarar bauga⸗ſtord: „Einga ffaltu huggun hjer 
afa um þennan ftálasgrjer. 

68. Fardu ſtilid, fljoͤdid, bert, Ad fæbb til 
adri tignar ert, En ab þreyta þánfafar Pitt 
um bænba-ættirnar. 

69. Aldrei fyrir eyrum mín Optar ffaltu, 
-bóttir fín! afa ſoddan heimſtuſtraf; Ougs- 
um þeirri láttu „af“. 
70. Gullfól eingu gegna vann, Geingur 

finn í faftalann, Naſta ftúrin náms um ſtord; 
Miflúng fettift unbir bord. 

71. Peingils⸗jod með þægbar.fib Þernu - 
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trúa mælir við: „Heimuglega fardu frí, Fundi 
náðu Bernóti. 

72. Ká þú þernan honum bring, Hann ffal 

eiga linnabing Fyrir ſyndar frægbir : fín; 
Fylgir lifa kvedja mín“. 

73. Pernan unnid þetta fjelf, Mar af glabb- 
iſt yfir rekk; Heilsan vifi bera bab, Og beztu 
oͤſtir fyrir bad. 

74. Skyldugur kvadſt ſtjöma-bor, Stjold 

úngs-bóttur, medan fjor Entiſt honum, alla 

tid Endurminnaſt verk um frid. 

75. Reidzt {oo hafdi dogling býr. Döttur 
finni, ab fleinatýr. Effi mátti í hans ſal 

Eptir þeirra koma tal. 
76. Kara heim. i fodurgard —— 

reynir vard, Hans þó efti hugur mær Hilm⸗ 
isbóttur gleyma fær. 

77. Þann þó eingin hafdi váb Hennar afla 
fundi náb; Feſti heima yndi ei, Um hugs⸗ 

ab? bann væna mey. 

78. Gildur tíðum gekk á ffóg, Gjarn ab 
ſtunda veiðar nóg (Sorg því jafnan finnið 

ſtar) Gjer til bægraftyttíngar. 

79. Degi ſnemma einum á Ér um ftög á 
„gángi, þá Eitur konu unbir eif Einni flótti; 

paͤngad veif. 



32 

IJ ffófíbri verju var, Vida hettu upp 
af þar; Grjet häſtofum. ann ſpyr, hvad 
Henni væri meint ad? 

81 Mng ár fonan yndi fferb: „Ég var hjer 
med barn á ferb; Apynja það af mjer þreif, 
J eifartoppinn meb það ſpeif“. 

82. Afirkladum ullur ſtäls Af fjer aftar, 
lífta-frjáls, Og ab bragdi upp fíg les 
grænum kviſtum trjes. 

83. Apynjan fá álma-þór, Ofan hinu meg- 
in fór, Hraddiſt fridan hjorva⸗ſtaf Hun, og 
barnid yfirgaf. 

84. Bernoͤtus gat barni näd, Bar það 
niður grænt á läd, Batnar hrundar hagur⸗ 
inn. Hjer mun falla bragurinn. 
85. Tamiſt hljóða rómur rýr, Ramiſt ljóba 

blómi nýr; Prytur ſtiman benbíng hjá; Olytur 

rima ending fá. 

4. Rima. 

1. Enn ſtal láta Sönarſund úr Sigtys-ſtälum Lÿdi 

gledja í ljoda ſolum, Lifgun veita fþrundi? og holum. 
2. Heyri eg ſagt, ab hóflega Druftin horna-flædi 

Hjortum manna, bug og gedi Holla megi veita gledi. 

3. Sángtum betur ljóbin fogur lífga funna Óprjar= 

anda þrellbra manna; Heims þab bæmi þúsund fanna. 
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4. Var ſü adur venja hjer um volutima: Nytir 

ffemmtu njótar: ſeima, Nadu margir ſorgum gleyma. 

5. Oldin víð bad unad fjekk og einnig vakad; Mú 

er þetta moldu mokad, Meærbarsronnum aptur lokad. 
6. J beſs ſtad er aptur kominn annar fíbur; Sum⸗ 

um lætur blundar⸗bedur, blina adrir oͤlund medur. 

7. Nokkrir tala? um táúngann og nidra mónnum, 

Gitt ab hverjum fimir finna, Hátt af hinu betra vinna. 

8. Gjálfir þyfjaft meftu menn og milib fláta, Ef 

Þeir ftaflauft geingib geta, Goͤdar dyggdir litils meta. 

9. Fyrirlita fátæfan og freft álasas Bidji fá í 
hümi hüsa, Hann má ſoltinn úti búða. 

10. Lazarus ſvo dvaldi sg dö vid byr hins rifa; 

Nokkrix ſama ſidinn brüka, Gárfátæfum litid hjukra. 
11. Po eru margir enn hjä oſs, fem ekki gánga 

Klakjagotu koſtalausa. — Sem eg ſogu nu að rauða. 

12. Þar við hætti hulinn á enda þáttur 

ljóba, Bernötus er barnið færbi Brimelds⸗ 
gefn, er barmur færði. ; 

13. Grátfegin vard reflarift og rjedi greina: 
„MNjer er þad nú meſt til rauna, Ad —— 
eg ekki neinu' ab launa. 

14. Sje eg það, ab ſorg þú berð í fínni 
þínu. Hermdu frä því, halur ſpinnil Hvad 
oͤgledi veldur þinni. 

15. Edur hvers af ollu helzt þú æffja 
mundir, Lát mig heyra“. — Laufa⸗ reidir Lip⸗ 

sé AR áð aptur greibir: 
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16. „Ollu fremur óffa eg, ab oblings-bótt- 
ur Fauſtinu eg fínna mætti; Hár eg held 
ab mein þab bætti. 

17. Þó fje eingin þar til rábin það fram- 
fvæma unni eg; því faftalann geyma Kon- 
uͤngs margir Þorvar eima“. 

18. Konan ſegir: „Hagt eg held ab hitta 

sanna; Räd eg þjer mun þar til kenna, Þú 

ſvo náir fundi þennar. 

19. Þú {falt minni, vopna-viður! berjú 
Hæbaft, Og til borgar odlings ffreibaft, DL 

musu og hüsa beidaſt“. 
20. Þetta likar rädid runni tefilö-ljóma, 

Kladiſt Hennar Fyrtli naumum, Knüdi ad 
með hálsataumum. 

3 21. Gvo þau ffiljas belbur hann til hallar 

- boginn, Margar tala mátti laginn, Mjog 
því lidid var á haginn. 

22. Firdar fjá, ab joru-erlíng froͤns um 
veiti Mjafaft bängad mætti þrotin, Mjadma—⸗ 
ſtokk og herdalotin. 

23. Heim þá femur, brátt um beina biðja 

funni Niptin larfa, neyb þó fþenni, Nokkrir 
ſtjaka og bolva henni. 

24. Hlogu ſumir henni að og bana ſpjädu, 
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Sumir gefa nokkud náðu, Mýtar: þaflir fyrir 
þábu. . 

25. Kerling fer um kveldid ſeint ab kaſi⸗ 

alanum, Vesul mjog og vafin meinum, Vill 
inngaungu fá hjá fseinum. | 

26. Biftir kvaäduſt bragnar ekki brybju larfa 
Láta gánga í ljóða ſali Os lofdüngs⸗ dottur 
veida tali. 

27. Kerling burt frá Kaſtalanum koadſt 

et fara, Fyr en doͤttur fylkis dyra Feingi ab 

fjá, og raunir ſtyra. 

28. Beina tefur huͤn þá hátt við hallar 

ljóra3 Mildingsdoͤttur mætrar eyra Mätti 
vetni Þetta heyra. 

29. Ut á múrinn geingur gerdur — reita, 

Hoad um væri hugdiſt vita Hün, til ára 
eptirlita. 

30. Rem á fríða fonúngsbóttur Ferlirig 
auga, Mælti þá með brellbum huga: „Hjälp 
mjer veitid frí nábuga! 

31. Peſsir vondu hirðmenn hafa hrakid 

auma Mig í bað, og audſynt ama; Eigi mun 
þeim {líft til frama. 

32. Unbrar mig, að bling býr, ſem állirlofa, 
„Begarunt þann þjóðir ſtrafa, Prala ſkuli ſſika hafa. 

gr 
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33. Er það víðaft, ef eg ſtal hjer úti gífta, 

Leidir runnar Ísnbúngs-neifta Liftöruna úr 

mjer freifta. á 
34. Logid Hafa gautar geira af góbjemb 
ydar, Ef í hornid eitthvert {fríða Eikin gulls 
mjer bannar fríba. 

35. Vona eg ab vefjir, fogur viſis meyja, 
Mer úr kloͤnum vondra varga Vesaling, og 
þannig bjarga“. 

36. Til hirdmanna tiggjabóttir talar rjóba: 
Aumingjanum inn ab ſtrida Einginn banni 
vorra lyda“. 

37. Upp þá ljúfa urdu þeir med ólunb 

ftóra; Sterling inn fvo kunni fara, Kvedur 
únga bóttur þara. 
38. Hun fram rjettir hond og ſegir harmi 

þrúngin: „Sjä, bad eykur jorgar-ftreinginn, 

Su er nú úr lidi geingin“. 
39. Gylfabóttir gullid bekkir, grepp er ſendi, 

Og ädur unni üngum bundi; Undraſt þetta 
ſamt ei mundi. 

40. Anzar marin: „Illa leikin eff næfta; 

„Beit eg þarftu vidgjord bezta, Barla tjáir 

því ab frefta. 
át, Mjer á eptir mitt í ſvefnhüs máttu 
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venda, Vidur lemſtur vala⸗ſtrinda, Verd eg | 
ſjalf í tómi binda“. 

42. Gánga þær ſvo báðar beint í bjarta 
ſaliz Dyrum lasir bóttir þara, Dýr mun eigi 
ſmyrſli fpara. 

43. aftar verju ferling þá, og kesjurjoͤdur 
Einn þar ſtendur furðu-fríður Fljodi hjá, og 
mælir blidur: 

44. „Overdſkuldud ydar náb, ſem eg nam 
hljóta, Munbarfól, er mättud veita, Mjer 
fum þannig til ad breyta. 

49. Dánægdur viſt eg var um vizku⸗brunna, 

Medan ybur mátti ei finna, Mína einnig þánfa 
fynna. á 

46. Adar godvild innplantabi áft þvo ſtoͤra s 

minn bug, ſem eggjar geira, Ekki mátti eglifteira““. 
47, Peingilsdöttir þunbi geira þannig sara 

Mátti, og fov mál fram bera: „Mjer velkominn 
ffaltu vera. hf: 

48. Munum vid ei mega: leingi mæla 
faman; Hinn eg lidinn frelsistimann, fegut — 

sir ſtiman“. 

49. Jarlsſon mælti: „Jeg lat vita jomfrü 
dyra, Hef eg ydur af hjarta færa, Heitar 
ſtulum frpgghir næra. ; ; 
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50. Fäiſt ekki ydar äſt og elſkan göda, 

Dapran mun eg dauda bida“. Drófin anzar 
honum frida: í 

514. „Ef eg ſtyldi nabar-njóti nokkrum unna, 

Woar fremur allra manna Aſtir kys eg Týs 
á ſpanna. 

02. Millum okkar mál þó trygga megum 
binda, þeinfi eg muni mót því ſtanda Máli 
þúngur ftýrir landa. 

óð. Má það bera madu⸗efni meft fyrir 

yður, Og lifshatta einnig medur, Ef ab — 
a hildar⸗ vedur“!. 

54. Anzar kappinn: „Eingri bættu eg mun 
kvidaz Fá ef mætti elſtu ydar, Innri hefdi 

roͤſemd fridar“. 

55. Mildingsdöttir mælti þá: „Ég mun 
því játa, Eingum manni elffu veita Utan þjer 
meb finnið. beita“. 

006. „tigt þjer—fpurbi lundur ftála liſta fjábs 
ut — vort eg inni obling víður, Okkur ſvo 

ab veitiſt friður“. 
0 67, Vifid fegir: „Varaſt ber, ab verður 
droötta Okkar vitt áform þetta, Eda megi. til 
beſo fejetta. 

ó8. Haft af. þefðu njógn ef nokkra niflúng. 
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getur, Qángræfna með lund um fitur Lif þitt 

fram í andarflitur“. 

59. Gfrofubu faman ffjómabor og ſtarlats⸗ 

ſunna, Mat þar til ab máttu fenna Mogur 

Dellings náði renna. á 

60. undur jarlsins kerlingar þá fápu 
ſtrydiſt, Oægt frá bauga-hildi læbift, J þorni 
einu níður bræbift. 

61. Þegar birti, þeingildbóttir þernur fínar 
Vekja gjordi ſenn ójeinar; Sidug þannig nábi 
greina: 

62. „Vitjid um þann vejaling, ſem viftar 
grimu Beiddi um með bragði aumu; Býr víð 
Dyr í breyfi naumu. 

63. Likaſt er, ad liggja muni líf vid ſtilin; 
Soltin, meidd, af kulda kvalin Komaſt naͤdi 
vorn í falinn“. 

64. Aptur komu tróbur trafa, og tjábu 
fyrundi, Forukerling faft ſofandi fjarri — 
ans muni grandi. 

65. Fer nú kerling fætur á um fullbirtuna, 

Eik pakkandi edalſteina Adhjuͤkrun og góban beina. 
66. Hreſsari vera hüun þá fvabft, en hafa 

vilbi Olmusu. Af góbu gjalbi Gulljól —— 
nokfud taldi. 
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67. Pakkar virtum meſtu meður munbar 

fnjóa; veður fíban fápufreyja Köngsdöttur 

og ſtemmumeyjar. 
68. Gtaulaft ferling firð og þelt í úr ftúlfna 

rannt; Gaf þá einginn gaum að henni, Garpar 

trúðg ei eptir renni. 
69. Bel er komin var í hvarf á bellum 

grunbar, Eptir ffilbi käpu kennda Serlingar 

og beim rjed venda. 

70. Svo hjá föður þínum heima fat með 
yndi, Frægri hverjum fifu-bundi; Fram fy 

lidu nokkrar ftunbir. 

71. Hleidoölfs⸗duggan hleypir nú ab — 
lädiz Alkanus þar riki rjedi, Raudum gladd⸗— 
iſt linna⸗bedi. 

72. Aldurshniginn odling var, en átti nidja; 

Saftórus bjet, — kappi meſti, hár 

og digur. 

73. Ogedbydur, ofsafelldur, oͤfridſamur 

Bera þótti, vg furdu⸗fimur, Fötbits — ſem 
eggin glymur. 

74. Bjarnardogum ollum. á um äla⸗jordu 
Herja náði hulinn gerdum, Dafböfigur nt 
jferdum. 

75. Gaman ruddi fingrafonn sg is ; 
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düniz Mar þab med hans meftu þínum, Med 
ad bera fodur fínum. 

76. Eitt fínn, þegar vill í viking visis— 
niður Frægur búa fölk ug ffetbar, Fadir vefur 

tolu-leibar: 

77. „Hernad vil eg bættir þú, og Hildi flæða 
Pjer til efta fáir fría, Og fróndins. talir 
ftjórnan lyda. 

78. Gjoraſt tef eg gamall nú að gæta landa, 
Varla fær til vopna⸗fundar, Vedur ef að byrj— 

aft þunbar“. 

79. Koͤngi angar Kaſtoͤrus, og kunni 

ſpyrja: „Mork hvar veiztu möins ſkerja Mjer 
fullbodna, trú ab ſverja? 

80. Mättu vita, mig ſvo lifa muntu kenna, 

Litt mun eg, þó leiti fvanna, Luta að bætrum 
fmáfónganna“. 

81. Fylfir farar: „Frygia ræður. ur 

tingi, Satilus, fem bjórs í breggi Óreyfti- 
rífur. klyfur feggi. 

82. Dogling á fjer bóttur væna, er böggbir 
ſtundar; Fridari eingin fofnis-ſanda Freyja 

ſſeſt um álfur landa. 
83. Vil eg bidjir þeirrar þú, og þætti gæfa, 

ort ef feingir mjallar knefa, Minnſt eg 
gjoeri {lift ad efa“. 
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84. etta lífar Þeingils mið, og þiljufáta 
Lands úr vorum lætur ftrjáfa, Ljosa þenur 
fíglu-búfa. 

85. Honum effi má eg móð ummája-grunbu 
Regins⸗ferju ramma fenda. Riman formin er 
á enda. 

86. Madiſt aptur foæba fraptur, kys eg 

særðir Radutaptur, bilaſt burdir, Bræbaft 

aptur ſvarahurdir. 
5. Mína. 

1. jolníð<norna fulla ffál berandi Fornum vana 
eptir enn Er eg fyrir vif og menn. 

2. Gú mim verða ſopin eptir. vana, Viſt um eina 
vokutid, Bel bý. efti ſvali lyd. 

8. Ynbiðlega æbfta nornin ljóða, Kom og fit þú 
mjer við mund, Min þvo fætift dofin Íunb. 

4. Veraldar⸗audur, virbing, fart og blómi, Litid 
- gleðja má það mig, Millu framar kys eg Þig. : 

9. imnafælu held eg liking Sera, Frid og yndi 
hafa hjer, Hvad eg öſta, virdiſt mjer. 

6. Margir hafa matar hringa⸗ ſölir Framar kosid 
fridum ſeim Frægbagjarnir menn í heim. 

7. Sumir hafa fínn tapad lift Birbar fyrir vífa= 
aͤſt, Beit eg bæmi til þejs fáft. 

8. Hvort menn girnaft heibur eba fsanna, Pad er 
best. med góðu: gefſt, Gott af illu fjalban hefſt. 

9. Ofsi, dramb og ofmetnabur hefur Feingid flæm= 
an enda opt, Adur ftígib hátt í lopt. 

10. Zel eg vida til beſs fínnift bæmi; Fyrir fjúnir 
fólli eitt $ær nú brábum fagan leitt. 

11. Poi til hennar bulins⸗knor eg fýri, Da feli. 
níður formálann, Er munu þaffa hann, 
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12. Kaſtorus um faldan Vendils-⸗flöa 
Reyndi fogur ranar⸗dyr, Refla maſtra byr— 

inn lyr. 
13. Kornjóts-arfar fylgdu eptir báðir, Har 

til fyrir Frýgid Firdar máttu hofnum nú. 

14. Kagrir maftra falla búfar niður, Akker 

máttu fíga í ſand, Getjaft bryggjur ffjótt á land. 

15. Settu bragnar fíban tjald á landi; Ljekn 

um þau ljösraudar Lyÿsutüng glóbirnar. 
16. Sjoͤlakundur ſvo til borgar geingur, Buͤ— 

inn blífog benjafólfs Bragnar honum fylgdu tólf. 

17. Hallardyrum hrindir upp með burðum, 
dir lift fem óður fje Inn að konuͤngs bafæte. 

18. „Sit beill, tægir! — jagbi þann — 

með breingjum! Kominn fjá þú Kaftórum, 
Kallar fodur Alkanum. 

19. Hävoldugur Húna ſtyrir veldi Fyllir já 
meb fragda⸗hroͤs, Fjardar hefur nóglegt ljóð. 

20. En eg fominn er ab bíbja þinnar Fridr⸗ 
ar bóttur, fylfir! hjer; Fullbodinn eg benni er. 

21. Vil eg fá að vita ftrar án bvalar, Minu 

þejóu máli hvor Milbíng frægur veitir fvr“. 
22. Gvarabi gramur: „Sje eg þú ert næfta 
Vaſtlegur og vænn ab fjá Bypnafveigir manns ⸗ 

ís þjá. 
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23. Dóttir min, er búfa ber afjólum, Má, er 

fnertir málin þitt, Meſtu ráða um gjaford fitt. 

24. Lilju hringa láta ſtal eg fæfja, Hennar 
ſvor {vo heyrir þú“. Hann það fagbift vilja nú. 

25. Bar fvo follud visisdöttir fríða. Hün 

kom brátt, en bari rjed Denni fegja bönordid. 
26. Og hún mált eigi ab {vara beſsu. Gylfa— 

döttir gegnir þátt: „Giptaſt hugdi'eg eiſpvo brátt. 
27. Peſsu mäli því að mínu leyti Sömir 

mjer ab fegja nei; Slikt ab nefna þurfið ei“. 

28. Kaſtörus þá fnni {líft ab beyra, 

Malti reiður: „Gtillir! ſtrid Gtrar á morgun 
hjer ég býn“. 

29. Odling (varar: „Eingan ftyrf vjer hof⸗ 
unt Hiors í drifu hvoſs með „Ípjót ert 

oͤgrynni binu mót. 

30. Pykir mjer rjettaft, hí ng Gaugananna 

Um had ſaman eigið ſtrid“. Anzar þejsu mætir 

frid: 

36. „Likar mjer, þó lofdüng ei í hættu Minna 

vegna fetji ſenn Sigtys⸗vif og branfta menn. 
92. Min úrræði munu lítil verða, Sköſpein 

„einn þó eigi hjer, Akron ſem ab nefndur er. 

33. Mjer í æffu milbíng gaf þann fordum; 
Roſtun moͤti ræsisnid Reyni beſsi stirt ið 
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34. Hann ef fellur árs í fjúfi grimm, 

Mun eg verða ab mýfja lund, Milbings játa: 
hrauſtum fund“. 

35. Þetta likar þunbi fofnis jarba, fan = 
geingur tjalba til; Til fín beim fór feima-bil. 

36. Akron víður eifin mælti hringa: „Vid 
Raftó rum viſiskund Vopna ſtaltu hefja fund“. 

87. Anzar breingur: „Odlings veit þab bútt- 

ir, Mjer er eigi mennt jú ljeð, Mannsblób hef 
eg albrei fjeb“. 

38. „Þú {falt fara þá í nótt, Ívab fart 
Laufa⸗vidur leynt um bý, Ljett til borgar 
Nectari. 

39. Arfa jarlsins inntu kvedju mina, Og eg 
bidji fifu-freyr Fyrir mig ab rjöda geir. 

40. Hann ef játar, hafið klæda⸗ſtkipti, Einnig 
fyrir andliti Alma-runni grima fje. 

41. Hans á meðan hlýtur þú ab: bíða“. 

Akron þá af beſsu glebft, Þetta feginn gjvra 
kvedſt. — 

42. Adur en portin aptur lokud voru, Laumaſt 
burtu laufa-poͤr, Leid til borgar jarlsins fór. 

43. Fann Bernótus, flutti honum kvedju 

Sg ordſendingu meyjar með. Meidur brands 

því tafa rjeð. 
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44. Skjoma⸗runnar ſtiptu þvo um kladi, 
Bernöoͤtus til borgar fer; Bidur eptir fleina- 
grjer. 

45. Mir meintu Akron þetta vera; Komſt 

því ínn í faftalann Kesju⸗tyr, sg ſprundid 
fann. - 

46. Fylfiðbóttir fagna honum kunni; Kapp⸗ 

ínn værðir þábí þar, Pad fem eptir nætur Sar. 

47. Bel þá morgna var, til þólmftefnunn- 
ar Frægur ríður burt um bý, Berſt ad fundi 

Kaſtoͤri. 
48. Akron haldinn harda burſtaung rekur 

Fyrir brjóft á fylkis-kund, Fäkurinn {vo ab 

batt á grund. 

49. Hraut úr fobli rauffur ſtillisnidur, 
Punga biltu þáði hratt, Po á fætur reiður fpratt. 

50. Hjorinn reiðir þann af ollu megni; 

Akron hoggid undir þó Efldur fínni bur— 
ſtaung fló. 

51. Hrytur ſverdid hals úr valaſtordu, Eins 

og Þegar fófur fis Fyrir afli ſtörvidris. 

02. Soo með burftaung fínni níbur keyrdi 
Kaſtörum á falda jord, Karlinn fletur þar 
vid ſpord. 

53. Fragur ſpurdi, fjor hvort Hildi þiggja. í 

> 

| 
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„Fyr mun beraft annað — Odlingsnidji 
Hunſtur kvad. 

54. Týgilfnif þá tóf af belti fínn, Hugdi 
refa greitt í gegn Geiratyr meb heiptaremegn. 

55. Sverdid tefur Svidris⸗elda⸗reynir, Hans 

og ſetur hälsinn á, Hausinn ſnidur bolnum frá. 

56. Þegar atburð þennan líta nábi Qofbúngs- 
arfa lid, á ſtip Lagdi, og burtu bjelt í ſpip. 

57. Bernótus, er ragnar Akron hjeldu, 

Fetar heim í frúar tann, Fagrar þaffir med⸗ 

tóf þann. 

58. Hann áminnti hún, fem ábur forðum, 

Um ſig ſtyldi vera var, Ef víðir feingi njóðn 
af þar. 

59. Pau heilradi þaffar fögrum ordum 
Gefni úngri goins-bings Geymir frægur fára- 
ſtings. 

60. Nälgaſt Þegar Njorfa-döttir unni, 

Gildur kvedur gefni lins, engi beim til 
fodur ſins. 

Gl, Akron kladum aptur tóf vid ſinum, 

Heldur frúar heim í fal, Honum fagnar 
ſprunda⸗val. | Si 

62. Peſs er getið, þeingill foſtru átti; Marg- 
vis þótti veiga⸗vor, Bar af ellt leggt í for. 
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63. Tal við hana tiggi átti fundum. Henni 
niädi hugnaſt þad, Dún því frjetti morgu ab. 

64. Eptir þetta einu fínnt geingur irðir 
lands á bennar fund; Honum fagnar menja- 

grund. 

65. Kerling frjetta kunni hann ad ſpyrja. 
enni fvarar fylkir frí, Fallid greinir Kaſtoöͤri. 

66. Og ab bólginn huͤnſtan Akron hafi 

Vidum drepid velli ci. Visi angar bauga⸗gnä: 
67. „Undarlega um Akron ſtipt þá hefir, 

Ef ad hann er ordinn nuͤ Afbragds⸗ hetja 
Týs á frú. 

68. Falsadur held eg fyllir fje í beſsu“. 

Hann þá frjetti bana ab, Hversu verid gæti þab. 
69, Meælti Ferling: „Mun ei bóttir gbar 

Akron fremur hugahly Hafa traufi til Ber“ 
nýti. 

70. Er minn grunur, að hann ſigrad hafi 

Konungsarfa Kaſtoͤrum Konja⸗ſnar í Í or“ 
uftum. 

71. Honum lsjað — bar á móti gju“ 

orði gefni gulla; Get eg bundið ſſe til fulls“. 
2. Fregn vid beſsa fylfir. reiðaft gerdi, 

Hallar gefi í háfæteð, Heimta til fín Akron 

rjed. 4 
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73. Þegar kemur, þeirgili taka lætur, Og 
í fjötur færa hann, Fur iiſtur mæla vann: 

74. „Med pintingum meſtu ſtaltu kvalinn, 

Nema ſegir fenn frá því Satt, hver. fellbi 
Kaſtöri“. 
75. Akron verdur äkaflega hraddur, Allan 

ſannleik innir gram, Eins og til þab gaͤnga nam. 
76. Peingill mælir: „Þú {falt lífi halda, Ef 

Bernótí hofud hjer Hingað færa lofar mjer“. 
tt. Þá kvad Akron: „Pjer ſtulud rába, 

herra! Po ei treyſtiſt har til sel Pundi ffjóma 

veita hel“. 
78. Dogling ſagdi: „Dóttur mína fínna Þú 

mátt eigi, þad er viſt, Þetta vita má bún ſizt. 
79 Minn þjenari meb þjer einn {fal fara, Ég 

fem trúi allra-begt, Um athöfn þína vitni fleft““. 
80. Búaft þeir nú burt og kvedja fjóla, 

Arka fínan út of borg; Akron bar í 
bjarta forg. 

81. Þegar geingid þeir um tíma hofdu, 
Akron tjer víð mæfja-meib: — er sg 

„ þejði leid. 
2 82. Gott mjer þætti, gánga ef unban vildir⸗ 
ii varaft þegniun þab, Og þetta gerði, lem 

4 

as 

bann. bab. : — — 

hl 
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83. Minnft er varbi, mæfi Akron bregður, 

Og af honum hausinn fneið, Hjaladi ſvo á 
beſsa leid: 

84. „regn ei ſkaltu um ferbir mínar bera 
BErujnaubur odling beim, Eda vita meir af 
þeim“. 

85. Hans þar ſidan hræ á folbu þefur, 
Sidan leiðar ferdaſt frí, Fundinn tefur Bernúti. 

86. Mú {al hvíla, nú til reffju gänga, 
Sofa tafa fveinn sg ſprund, Svort er yfir 
neturſtund. 

Sí. Eins og ljóðin út af þer ab deyja, 
Eins nú bofnar mardin míns Má jeg ei 

hætta, ſilkilin? 

6. Nima. 

1. £ífgift fínni, lifni mál, Ljödin ſpinni fagur, Piggja 

ef fynni þjób forfjál Pundar-minnis eina ffál. 

2. Disir kvada leggi líð, Ljäiſt hada Fraptur, Kväſis⸗ 

æba maͤls um mid Mun þá flada blóbregnib. 
8. Syngi fljóba bópur hjer Hug meb góbum unbir 
Sorpu ljóba meft hjá mjer, Meban hljóða ftreingirnir. 

4; Efal þá voku ſterda ftund Skjal med rokum fonn= 

um, Angurstokum eydiſt lund, Elſti ſtokur menn og 
ſprund. 

5. Mer rábleggja Mondull rjed, Mig aͤeggia lifa, 
æli Tseggja mætu með Meyja og Íeggja fæta geð. - 
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6. Happafjädum hang ei vil Hafna rábunt ſlikum, 

Poi í nábum tef eg til Læra þábum Bobnar<byl, 
7. Hafdu, bróbir, heilradin Holl, ef þjóbir kenna; 

Linar móbi fjerþvert finn, Gæmba<gróbi lifnar þinn, 

8. Dpt fjer bægir audnu frá Drábþæginn madur; 

Bel ſvo nægir, þínum bjá Hrinda í lagið gæfan má. 
9. Nokkrir fagur rekkar rad Runnum ogurð=ljóða Fyr á 

dogum feingu tjäd, Finnſt i ſogum morgum ffráb. 

10. Fordum raͤdin fogur Njals frægur þábi Gunnar, 

Svo änlädi ſöma-frjäls Sigri nädi fogrum mäls. 

11. Kveldülfs fríðum fjell ei nid Fodur hlyda räd⸗ 
um; Rikan ſtrida vísi við Vann, og bida liftjónib. 

12. Oddur baͤdi Armanns räd, Af því nábi ſoöma, 

Hinna ſmädi hrekkjagrad Hans á lädi gafan bräb. 

13. Eins Porſteini Armanns holl Urdu hreinu raͤdin; 

Töku bein í trolla fell Tjorgu-reyni velja hroll. 

14. Hygginn Geſtur heilradin Hjer á veſturſveitum, 

Lagdi beztur, letrad finn, Lukku-meſtur, nargatinn. 

15. Leyfa tidin má ei mjer Manſaungs-⸗ſmidi leingja; 

Gú þei bidi. Seggir hjer Sogunni hlydi velkomner. 

16. Mals um geima mardin þvi Má ab ſtreyma 

efni. Hitti feima fleygir frí Frægarbeima Bernótíi. 

17. Akron fagbi fedgum frá Fylkis bragdi 
illu, Bart um bagdi vongfu þá, Vald A 
lagbi þeirra á. 

18. Gagtift vilja ſeims við njót etið 

ſtilja albrei, Edur bylja hlydnis-höt, — 2 

fem bylja næði mót. 
A) 
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19. Nadi jallinn nýtan síð Nidja fyjalli 
breifa: „Hjer á hjalli, Þeinti eg, þíð Purfid 

valla bafa bið. 
20. Eptir fjori ykkar fnart Odling gjorir 

fæfja, Ld til. kjorinn lands oͤſpart Latur 
hjorinn reyna hart. 

21. Illa fóma má þab mjer, Megn ef 
róma ſkedur, Móti fróma fóftbróber Fara, vg 

ífjóma reyna hjer. 
22. Til jallbæmis hóf mig bann, Heidri 

fæmir ftórum; Illa ræmift, ef sið þann Odl⸗ 
íng fæmi fríbar-bann“. 

23. Gpyrja fjädan fóður rjóð Fofnis-lába- 
viður, Hvad til ráða með Hirdir deida 
gæti ſjed. 

24. Jarlinn varar fifu⸗frey: „Fyr eg þar 

ab gættis Um græbi fara gerdi fley, Grikk— 

lands var í hafi ey. 
25. Qjóft þar tjáum lika frá Laufa knäum 

runni: Er hün bláum yst vid fjá Umgirt 

häum fjöllum þá. 

í 26. Upp þar fpránga á einum ſtad Ullar 
fpánga kunna; Heſtar ránga allsel ad Eynni 

gänga ſels um hlad. 
27. Vigi bezta viſt bar er, Vorn ei breſta g 



53 

kunni, Þó med fleſtan fragdarver Folſkumeſta 
komi her. 

28. Borney nefna  Báleygs-frú Borvar 
Gefnar harma; Verdur ſtefna beingad þú, Þar 

og efna Þólftað nú. 

29. Eem þjer lífar, mönnum mátt Mitt 
um riki fafna, Sidan vifja burtu brátt A 

birtings⸗diki hjedan átt“. 
30. Fodur rábin þaffar þýtt Pundur fába 

Krafa, Svo á láði lyndis⸗ſtritt Lidid náði 

velja frítt. 

öl. Sarlinn brúna fimm þá fjeff Fiſka⸗tüna 
jón Bel út búna voſkum reff, Valdi núna efn⸗ 

in þef. 
32. Fodur og móbur fína fenn æla 

bljóbur fvebur Fifurjödur ferbbúenn, Fer ab 
flóbum hvals vg menn. 

ðð. Fjögur hundrud hafdi manns Ójálmar 
þundur frægur; Svo á grundu geddu⸗ ranns 

Gotum hrundu dreingir hans. 
34. Siglufalda hátt í hún Hefja ſtjalda⸗ 

njótars Dimmleit alda bretti brún; ss 

balba? um Ränar⸗tün. 

35. Ränar⸗dæetur donsudu Dag vg nætur 

bæti, JEÉgis-þrætum onsudu, Andis⸗leti 
ſtonsudu. 
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30. Lüdi vodir lifri bálð, Lidugt gnodir 

runnu; Udur boodi — frjáls, Fluͤdi ftobin 

ára máls. 

37. Dúfa líbugt búfu brunns Dreingir 
niður fella Borney vidur, ejsin unns Einnig 

{fríðu þar til grunns. 
38. Hittu góða hofn vid mol, Heſtum flöda 

áðu3 Geingu rjóbar geirs af fjöl Gauts á 

fljod med einga dvol. 
39. Jarlsſon kanna frægur fer Fagran 

fsanna Pundar, Eisu hranna úngur ver Eingin 
manna ver þar fjer. 

40. Grasi hlidin hár var Og haudrid 

fríða varið; Mábýr flýðu um foldirnar, Og 
fuglar prÿda eikurnar. 

41. Igultanna flokkur þrár Fjolnis⸗ſvanna 

byggdi, Apinjanna grüi grár Gaͤnga vann og 
fugl. oͤſmär. 
42. Þá Bernótns hafdi þrár Herjans— 
fnót um geingið, Bydur fljótum birtu ár 

Bera heim njótum fafnid fjár. 
"43. Svo á bala Borneyjar Badmur vala= 

ftranbar Ljet fjer Dali Íynba ſnar; Laudkaſt— 
ala byggja þar. 

44. Hann í fríngum háan múr Hlada 
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lingur lætur, Hildar⸗pingum hlífði trúr, Her⸗ 
vikingum gjordi lúr. 

áð. Med äkafa meſta eitt Mür let grafa 
kringum Diki án tafar djüpt og breitt; Dreingi 
hafa ſtorfin þreytt. 

46. Þó ab breingir ſtarfid ſtirt Gtæbi leingi 
víður, Gettijt meingi ſamt um fyrt J ſaldar⸗ 
geingi hryggdum firrt. 

47. Andis⸗daga lentu lyd Lifs án baga 
kjorin; Fätt aflaga fór, en blid Fram ſpo 

dragaſt gjordi tíð. 

48. Akron frægum arfa jalls VEfibægur 
ylgdi, Lundi þægur linna⸗fjalls, Lyndis⸗hagur, 

fús til alls. 
49. Ég frá meingi eyjar enn Ordaſtreingi 
reyni. Virtiſt þeingil vítrum ſenn Bera leingi 

fenbímenn. 
50. Af því halda odling vann Eitthvad 

valda mundiz Sina talda föſtru fann, Fold 

vid ſpjalda tjädi hann: 
51. „Hoad mun ſenda hindra menn, Heim 

ei venda aptur?“ Visi kennda ſparar ſenn 

Gú visenda⸗kerling enn: 
52. „Burt af láði Bernóti Byrs í grábi 
ſigldi; Akron „tjáði fylgdi fri; Falinn nädum 

bans er því. 
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53. En á velbi ybar þegn Akron felldi 

hradur, Svo ei telbi tíggja fregn, Týs með 
elbi reyndi megn. 

54. Þetta ef eigi þannig er, Þá hefur vegi 
bába Fragur fveigir hrotta hjer, Hitt þó 

ſegi likaſt fer“. 
55. Svo mun vera— fjóli kad — Gem þú 

gerir ræða; Dors ffal grjer, eg bæmi það, 

Dræpur þjór í hverjum það. 

96. Maflegt væri, hjer um hjall Der eg 

færi fafna, Heipt því færir hyggju-⸗fjall, Og 
hjorinn {færi Mectar jall“. 

57. Aptur fvara kerling Fann Kyndug hara 

gildum: „Lizt mjer ſparir leilinn þann, Lif⸗ 
gjafari þínn er hann. 

58. Og þíð bábir bræbra-lag Bundud ädur 

forðum, Medur fjáðum heilla-⸗hag; Hjer ab 
gábu enn í bag. 
59. Gróttu-fjarna-grjer þó ráb Gæfi barni 
fínu, Fjors ſo varnir feingi þáb, Há ſann— 

gjarnir eingir lán. 
60. Má eg fþjalla, fleins vid fum Fylkir 
"valla leyfi Audnan fnjalla efti hrum Jfirfalla 

Bernótum. 
61. Gitur þab í fínni mjer: Gíbar glabur 
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verdi Dyggda-hradur darra⸗grjer Doͤtturmad⸗ 
ur vdar hjer“. 

62. Reidin kvaldi rikan hal Redu ſtvaldrid 
vidur, Heipt med kaldri höf ſvo tal: ann bad 
aldrei verda ſtal“. 

63. Hart upp ſpretta ræðir rjett Rjedi 
grettur naſta, Padan ſetti þá meb frjett; 

Pänkann metti grimmd ei ljett. 

64. Þúngu gedi þeingill med Pannig rjedi 
vera, Par til gledi ſidar ſſed Sendaſt tjedum 
vígi rjed. 

65. Sverda⸗beitir ſels um fron Gúba beitir 

joum, Virda breytir vonzku⸗bjoön, Var ab 

heiti Grandimön— 

66. Atti ſkeidir tiu tals Tjorgu leidur vidur, 

Gem á heidum ſyntu hvals Sverda⸗meidum 
undir hals. 

67. Vomurinn trylldi í vikings⸗ferd Vakti 

hildi tíðum, Ljet vid ſtildi jýngja ſyerd, Safnadi 
gildri fjärins mergd. 

68. Fyrri veldi Frýgii Fjolnis-eldi beitti, 

Randiog felldi firda þá; Foölkid hrelldi eggjaþrá. 
69. Nta⸗vordur útlægan illan gjordi kauda; 

Þeirri af jordu þá með ſann Pokaſt kjordi 

mannfylan. 



58 

70. Pekkti lydur flóba-fyl Foldar ſidu viður; 

Peingill blíður bängs frá hyl Prælnum bÿdur 

veizlu til. 
71. Bodid biggja þetta fann Pundur yggja⸗ 

gloͤdaz Gaursins byggja gledjaſt vann, Gekk, 
og tiggja rikan fann. 

72. Þegar funduſt, þari hátt Hjors vid 

þunbinn ſagdi: „Fardu á grundu fulla fátt 
Og frið af mundu vorri brátt. 

(3. Med því móti þó er það, Þú Bern ótum 
deydir“. Spurdi þrjótur odling ab, Alms — 

njótur hefdi ſtad. 

74. Gegna hari gerði fnjall, Gildum ſpari 

býtti: „Ekkert þar um þyl eg ſpjall; Pad Nect⸗ 
arum grunar jall. 

75. Hjedan dragna hlýtur þú, Hann til 

ſagna küga, Medur bragna Freys um frú; 
Fer þjer gagnad breytni jú“. 
76. Gefur tjábi aulínn ang: „3 ſtal rábaft 
þetta, Mjer á lábi ef ljær til band, Lofd— 
úng fjábur, hundrad manns“. 

77. Vaſta dreingi hirðir hjalls unum 

feingid getur; Pundur fleingir Pjaſsa⸗ſpjalls 
Pä og meingid leid til jalls. 

78. Nädi fínna Mectaró, Mjót við linna⸗ 
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dynu Gjordi tuna þannig þó: „Þín mun kynn⸗ 
aſt gæfan {ljó. 

79. Nema fegir ſatt frá mjer, Seo big 

eigi drepi, Hvar binn feigi arfi er, Ég ſpo 
megi finna hjer“. 

80. „Eg ei hradiſt þótan þín, — Hinn ſpo 
radir móti; — Varla gæbi færdu þín, — þó 

nadir arfa mín. 

sí. Dhætt vera mun þad mjer, Matja⸗ 

grjer að ſegja, Brynju⸗ſtera-bor hvar erz - 
Borney gerir una fjer. 

82. Grikklands-hafi þún er í, Hjálmaftafir 

ſegja, Blóma vafin fögrum frí, Fregn af 

ſtrafi blaut eg því“. 

83. „Þú hefur, vinur, velfráf agt, — Vopna⸗ 

hlinur tjáði, — En heimſtk-yrdinu lof med lagt, 

Litt í þínu mun því fpaft. 

84. Eamt í fríði fyrir mjer, Fífu-síður, 
ſkaltu“. Svo burt ridid geira-grjer Gat meb 
líðio þar eptir. 

85. Farir fjóla frjettirnar3 Fór, er njóla 
líður, Gela-bóla fínn á mar, vo burt röla 
ffeibirnar. 

86. Hundrad breingja þver einn bar Beftur 
ftreingja vakur; Ferðir leingja þorðu þar Petr: 
um eingjar hafreíbar. 
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St. Fornjots⸗kunda vangja⸗veif Vod í 
ſkundar ſiglu. Oldu⸗hunda áfram dreif Mgis⸗ 
ſprund, og {fútan dreif. 

88. Hvein í rá, og herti á Huͤnum gljcium 

vindur; Stikudu ſjciinn blakkar; blá Borney 

fá um ſidir ná. 
„89. Horpu niður ftilli eg ſtreing, Stodvaſt 

Eiður ljóba; Gnót jeg bid ab bíða og breing; 

blunds til fríar fenn eg geing. 

7. Míma. 
1. Gunnlabar í geymſluſal nú. gánga ſtal, Val— 

gauts horna vitja um fval fyrir sif og hal. 

2. Qálffunnugur henni eg er, boi hefur mjer Litið 

fúpa á Qonbúngðeteri leyft þjá fjer. 
3. Opt eg bittt ágætt ſprund um æffu=ftund, Bäl— 

eygs⸗kera bað um fund med blida lund. 
4. Urlausn fjekk eg optaſt nær þjá ungri mær; Nü 

eri horfnar heillir þær, bad hugann ſlar. 

„15. Belbur ellin varla fín, fyrir vertin min Hæ nú 

eigi Fjolnis-vin hjá falba-lin. 
6. Bolverkur hjá brúði ſvaf, ſvo birtir ſtraf, Drógin 

mjodnum býra af þvi drekka gaf. 
7. Ljóft pvi trúa lítt eg Tann, ér letrad fann, 

Ollu lotið hafi bann í hennar rann. 

8. Reyniſt beſsi ſognin fann, er fýnift gronn, Get 

eg verdi gulls hjá nonnu greida-bonn. 

9. Ef ab ekkert henni hjá eg Íljóta má, J Asgard — 
verd eg arfa þá vg olid fá. 
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10. Barni Wssir vinsins mjer, fem visaſt er, J 
Bolverks lendi ei bjórnum hjer, nje bergja fer. 

11. Lukkan reynift misjofn meft, á morgu fjeft, 

Hoppin fánga bínir fleft, þá blýt eg vefi. 
12. Länid fumra. er ljett þem fis, og leggft á miss 

brum verdur opt að glisi annarð {lyg, 

13. Enginn megnar voyna=ver, bad virbift mjer, Po 
gildur bykiſt, gæfu hjer ab gefa fjer. 

14. Til þó getur bjálpab bann, ab hamingjan - 

Haldiſt víð, og honum ei fþanni heidurs⸗bann. 

15. Meining fínni mábur hvar og menja⸗vor Mega 
räda, mín þó fygrin merfi gr. 

16. Mú ſtal láta Nordra⸗ſkeid af namis-heid 

Renna ab efni rjetta leið, Þar riman beib. 

17. Gefuſnaudur Óranbímón fyrir gylfa 

bún Vid Borney ſtodvar báruljón í bragna fjún. 

18. Fer á márinn fifutýr, fem jyrir býr, 

Spyr, þver eigi eggjaftðrir oldu⸗dyr. 

19. Grandimön ſitt greinir nafn, af 
grimmdum jafn, Lika ætti læegis⸗hrafna lítið fafn. 

20. Spyr, þver væri beitir brands, og bad 
um ang, Knär hofdingi faftalans og kappa hans. 

21. Anzar jarlsins arfi, hal af orda⸗fal: 

„Dan, fem síð þig hefur tal, þab beita ffal“. 
22. Makja⸗vidur málasvfrinn móti nýr: 

safn mun eiga tjorgu⸗tyr í tali {fýr“. 
23. Gegna kappinn gerdi fljótur gildum 
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þrjót: „Margir falla menn Bernótum 
meæfja-brjót“. 

24. Gerði fvara geira-hnekkir gjarn á hrekk: 

„Pad er vel, að fundid fjekk eg frægan reff. 

25. Eptir binu hefti hjer, eg hermi þjer, 
Saunarlega eg fendur er með Gvibrið- her“. 

26. „Hver hefur — ſpurdi hetjan ſling vid 
hjorva⸗bing — Flamt þig í þá forſending um 
foldar⸗hring?“ 

27. Grandimön þá glennir ſnar út gran— 
irnar: „Satilus það hjóli var, ad ſognum ſnar. 

28. Fyrr eg hjedan fara ei má nje fylki 

hjú, En hofud þitt {fer herdum frá með hild 

ar-ljd. 
20. Tyrfings-eggja-týr frábær þá talab fær: 

„Þú ab gánga þyrftir nær, ef það af fær. 
90. Mætti gruna mafjaeftaf um minnis— 

har, Það ei bolnum þýtur af fyrir þetta ſtraf“. 

31. Granbímón með gildan þrótt og geb 
rótt Efla lætur ſtothrid ffjótt á ſteidum Þrótt. 

32. Dundu fifur fljótar þá á fjeru grá; 
Keðja og grjótið klettum há nam kaſtaſt frá. - 

ðð. Bernótuð og bragnar hans á byggð 

um {fan Gtóbu og horfdu á brjóta brands víð — 
bryggjur launds. — 
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34. Hinir voru að leita lagð, vg leingi bags - 
Skotin jenda ullar ara á eyjar-far. 

35. Eingan ſkada unnn þó um eyjarsmós 

Biſtur tali bófinn fyjó víð Bernótó: 

36. „Fragd er lítil horſtum hold og hrauſtri 

old Hafa Litars häfu tjald fyrir hlifdar?ſtjold. 
37. Vid mig berjaſt því munt þú, ef þorir nú, 

Og leyfa mjer á Fjolnis-frü med fölkid fnú“. 

38. Kappinn fvarar hyggju⸗hreinn: „þú þef 
ur einn Erindi vid mig fæmba- ſeinn, en Íeggjar 

ei neinn. 
39. Put ſtkal leyfa þjer á grund af þiljur 

hund, Vid mig Íaufa vefja fund, ef vogar lund. 

40. Undir bjor vg illſtu þín, þitt árans 
fvinl Legg eg effi lydi mín í lífðins pin“. 

41. „Eger til peſs albuͤnn — ſpo angar 
hinn — Ad reyna gildan mannffap mínn vid 

máttinn þinn“. 

42. Gvvnpp gänga fjálfur nam í Sorla⸗ham, 
öremft ad beita fránum grant víb fleinasglam. 

43. Hræbbur eigi hjelt Bernotus honum 
mt; Brandinn reidir böfinn fljótur bangsabnjút. 

44, Bäleygs-⸗hallar bitur fól, er beitti. þól, 

Sundur ſtifdi hildar⸗hjol við hankaſtöl. 
áð, „Stærra máttu hoggva hjer — fvab 
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haudurs⸗ver —, Ef mitt hofud af ab {fern 

ætlar þjer“. 

46. Evu tvíþenti bjaltanadinn honum ab, 
Dólginn flýfur basings-blad í Leltisftab. 

47. Bernótus vid bragna tjer: „Ad hóf 
ang þer Qeggjum nú fem hardaſt hjer med 
horku sjer“. 

48. Hann með brynjad hjelt ſvo líð á 
hafnarmid, Þar fem hofdu bragnar bið; þeir 

beiddu um frib. 

49. „Garpar ffulu gridin fá, — þann gerbi 

tjá. —, Ef valb mitt gánga silja á og vera hjá. 

50. Koſti þejsa kusu þeir á farfa-leir; 
Tryggdir fórn ormaeeyrar üngum freyr. 

öl. Fjár ógrynni fjeff nú ſnar, já frægbir 
bar, Handar⸗fonn og haudurs þara hindurnar. 

02. Þannig ljef nú gæfan góð vid geirans 
rjóð, Honum ſendi fáfa flóba, fje og þjóð. 

öð. Eptir bad meb finni fvellt á ſumrum hjelt 
Hernad í um haudurs belti, vg hronn fjeff elt. 

54. Savikinga ſpipti' þann frið í fserba-tlib, 
Fjekk á ſtipin fje vg líð med frægbar“fib. 

óð. Óvar fent fór um fíffnelaut og foldar⸗ 
braut, Sigur í hverri ſverdabraut og 

nt — 



65 

00. Gjóraufarar þræbbuft þann um heims“ 
ing rann, Nafnfregur því verða sam já 

vaffi mann. 

57. Laufa nefndur undur var um lond og 

mar Besti kappi Borneyjar vid branba ſnar. 

58. Sudra hverfi? eg fígluefló til Satilöz 

Heima, mettur handar⸗ſnjö, fat hann í ró. 

09. Gilbur frjetti gætir fróna?, ad Grandir 

mön Feingid hefdi fjorsins tjón vid feigd— 
ar⸗noͤn. 

60. Reidaſt sann og hryggjaſt haun um 
hyggju⸗rann, Litil ráð þó lofbúng fann vid 

Ieifinn þann. 

61. Einhvern bag það odling fá vg oldin 
End, Hafdyr fer um lÿsu⸗lci ab landi gá. 

62. Eitt var breti, er undan ſkreid um 

upsa⸗heid; Hjeldu þar á hafnarleid, þar brann 
var breib. A —— 

63. Guo ab foldu fardiſt old me fín de 

hold, Upp þar fettu ofin tjold med oturðegjalb. 
64. Sidan tvennir fer af þeinr til fjóla 

beim Borgar gánga, búnir þeim, frá Dirt 
ings⸗ geim. 
6. Koͤngi vanda kvedju⸗ſpjoll, er komu í 

hall, Hátt ſoo bjödin heyrdi ſnjoll og hirdin oll. 
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66. Sa, er fyrir feggjum var, við fjóla þar. 
Upp án dvalar erindi bar í ordum ſnar: 
67. „Konuͤngs⸗arfi kominn ei með fnáan her 
Af Lydia⸗froͤni fridur hjer, og frægbir ber. 

68. Kaſtonus vjer heitum bann, vorn 
hofbtngjann; Fridari einginn fæbbift mann 

um folbarsrann. 

69. Adar bóttur banga-bor með blidu⸗kjor 
Peſsi bidur; þeingils ſoorin þiggjum fnr“. 

70. „Óerra þínum hermdu þad = jvo hilmir 
fyab — Óvnum bjóði? eg heim í ſtad frá þúna-álad. 

71. Med fyo marga ftafi ſtäls, þem ſtyrir frjáls 

Girniſt hafa gjálfurð-bála víð greinir máls“. 

72. Sendir kvoddu ſeggja⸗vord, vid ſila⸗jord 
Heimbod tiggja herma gjordu hjálma-njarð. 

73. Strax ad morgni ſtillis kundur ſtoͤr í 

lund Gekk til borgar heim með hundrad 
holda um grund. 

“4, Gjóli fagnar ſiklings-⸗nid vg fína vib 
Setjaſt ljet hann hægri hlið meb hefdar-fið. 

75. Bæn upp ríða veigla mebur virding 

rjedz Budlüngs⸗mogur bjartur tjebi bönordid. 
76. Dogling malti: „Dygg og fin er döttir 

min Af þjer ſemd, því æra þín fyrir ollum ſtin. 

77. Hana þýtur þírei þó, með þæga tó, 
Mema banir Bernótó, er burt ſig bró. 
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78. Hann í Borney Hefur bygl vg holda— 

vol, Räanar-dyra reynir kjol um reydar⸗mol“. 

79. Pagnar arfi peingils ſnar vid þetta 

Ívar; Gerdi' um ſidir gegna þar, en gætint var: 

80. „ann, fem tefft það hendur á, eg berima 

má, Vinnur núg fyrir seigaegná að víðu þú. 
Sí. Hirdi ſigra þafnar-funa (hef eg á grun), 

Audid varla mjer þejð mun við mæfja-bun. 

82. Hanus er lofud þreyfti og báð, eg heyri 

tjáð, Mlftabar um log ſem läd, með lukku ráb. 

83. Þetta reynn þó eg víl og begnsins til 
Meina láta rafta<fyl um Ränar-hyl“. 

84. Tiggija vedur þorna-þór, vg þaðan. 
fór Ofan í tjald, og út á ftóran olbu-jór. 

85. Seggir draga upp feglin hvít af ſilki nýt. 
Þar um ſtund í blab eg Þrýt, því blunba hlýt. 

86. Tæmift Þunbar ſtomtud ſkäl, af ſtilfings⸗ 
ál Hviliſt hugur, minnt og mál sið mærbar“ 

prjál. 

Ss. Rima. 

1. Koasis⸗æda Dreyri býr Drjúgum blæba tekur; 

Þáttur Ísæba nærift nýr, Nämid fræba velur. í 
2. Linaſt túngu malſtu-⸗ magn, Mennta-hüngur letur; 

Fialars püngum flöda vagn Fleytti'“ eg úngur betur. 

3. Dormar minni, dapraſt ſyn, Deyfir ſinni mada; 

Kraptar, fínn eg, minnka mín, Máttur linnir gæða. 
5* 
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4. Handar⸗mjalla úngri eg Agat ſpialla fradi 
Þarf eg valla; matri mey Min ei falla koadi. 

5. Þeirri meining eigi í Ods eg beini ſtvaldri; 

Linba=reinin! ljödin ný Launadu fleina-baldri. 

6. Ef hin fröma audar⸗ſlöd Aſt og ſöma bydi, 

Styldi hljöoma lidug ljöd Ljös af ſtjöma-vidi. 

7. Hrannar⸗-ſunnu hljóta bil Herjans runnar loga 

Margir unnu meira til, Mikid kunnu voga. 
8. Sumir miſstu fragaſt fjor, Fyrir liſtug ſprundin, 

Adrir kyſotu armbands-vor, AIndis giſtu fundinn. 
9. Nokkrir lidu lima⸗tjon Laufa vidur fundi, Hinir 

ridu frí um frön, Feingu bid hjá ſprundi. 

10. Misjafnt gefa morgum ann Mens ab hæfa 

troͤdur, Ovart fsæfa ſuma fann, Gem bann æfa róður. 

11. Hjer umleingur hafa tal, Hringa⸗ſpeingur banna; 

Rakinn geingur roͤms úr fal Mæbu-ftreingur annar. 

12. Máls á frónum Monduls-fley Mjer 
fyrir fjónum ſteytti, Þá Kaſtoͤnus Punds 

frá meg Piljuljónum beitti. 
13. Gaung í reiða fífinn fár, Kölgur freyda 

ſtoͤrar, Ekkils⸗heida yfir flár Oldu ſkeida jórar. 
14. Sigla dreingir dag ſem nätt Djüpt 

um eingi þaungla, Rärnar leingi hljöda hátt, 
Hjol og ſtreingir ſaungla. 
15. Kär með jofnum þrótti þar þá um 

nofnur üdar Brátt ad hofnum Borneyjar 

Beindi hrofnum fúbar. 
16. Fleinar hniga fljótt til grunns, fet í 
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fíga reydar, Svo af ſtiga heftum hluuns þorffir 

vigameidar. 

17. Upp á grundu einſtig fann Odlings— 
kundur tjedur, Komſt ſvo undir kaſtalann Kesju—⸗ 

bunda medur. 

18. Hätt upp gerdi hröpa þar Horſtur 

ſkerdir fleina: „Býb eg verdi Borneyjar, 
Brynju og fverð að reyna“, 

19. Hroͤp í ſtadinn heyrdi þá Hirdir nadurs 

þetta, Mürinn glaður geingur á, Gerdi hrad⸗ 

ur frjetta: 

20. „Hver er gildur feggur fenn, Eem oſs 
hildi bödur?“ Svara vildi aptur enn Arfi 
mildings fríður: 

21. „Koͤngsins nidur Lydia-lands, Lofs mig 
ſtydur blómi, Kaſton ydur, beitir brands! 

Býður beinu ſtjöma“. 
22. Spurning ferjar málð um mið Mána 

Herjans beitir: „Sakir hverjar hef eg vib 
Hoggvis⸗ſtkerja veitir ? 
"23. Manni? ófennbum með ófrið Mjer á 
benbur reiðir“. Orku⸗vendur utan bin Up 
ſendur leysir: 

24. „Fylkir ſtifur í Frÿgici, Fofnis-pyfi hlad⸗ 

inn, Bað Þíg lífi leida frá, Lofadi vifti ftabinn“. 
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20. gis-bála-ullur ſpyr Eydi ſtäla rik— 

an: „Bar þá nála-vefjan fyr Vid ſtilmäla ſlikan?“ 
26. Hinn rjeb fpjalla bjalð af urd Hirdir 

gjallarð tjedi: „Hün var valla hjer ab ſpurd; 
Hilmir fnjall, því rjedi“. 

27. Tala fleinaetýr þá vann Tid um eina 
ſtundar: „Eg þjer meina efti fann Elid reyna 
Pundar. 

28. Minn er grunur þó, ab þú Porngrund 

munir eigi Hjors fyrir dunur hljóta nú, 

Herjans funa ſveigir!“ 

29. Fardu lid í fylfíngar Fifu⸗vidir bädir; 
Byrja klidinn branda þar; Breſta friðinn nädi. 

30. Unda fridir ormarnir Ut úr þýðum 

ſtridn; Beggja lydu falla fr, Feigdar-tid 
ei kvidu. 

öl. Sndir dreingir kaſtalans Kaſtons 
meingi ſundra, Mätti leingi mæfja-bans Mog— 
ur beingils undra. 

32. Fram því holdum hleypir mót, Hernad' 
' koldum tamur, Banar oldum Blinds á nót, 

Ball á ſtjoldum gramur. 
33Odlingskundur Afroni Oma? á fyrunbi 
mætir, Og af hundi hófs fleggdi Honum á 

grund úr fæti. 
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34. Akrons fótur annar þar Ur nan 

brjóta lidi, Branba-njótur bundinn var Blinds 
á fnótar kvidi. 

30. Gá Bernótus teyfnasfall, Er fifu— 

brjótur bädi; Laufa⸗njötur üiſtanan Leysa 
fljötur náði. 

36. Kemur ſidan hal á heſt Hirdir ſtida 

matur; Hetjan frida brandinn bezt Bragna 

ſnida latur. 

37. Margir falla hans und hjor, Hinir 

falla undur; Fofnis-palla færbi bor Fylking 

alla fundur. 

„ 8. Þá Kaſtonus þetta fjer, Pad hann 
tjónid metur, Eptir fróni geirð ab grjer 
Gjarda-ljönid hvetur., ., - 

39. Fann Bernótum Freys á vvn, Kljótt 

bar móti holdinn; Furdu⸗ſtjötur fjólajur Getti 
fpjót í ſtjoldinn. 

40. jarlsins fundur járnarróts Jag ab 

ſtundu berir, Skarpri mundu — Íþjóts 

Skifa ſundur gerdi. 
41. Hjorvi rogar hauka⸗grund Härs ab 

lóga kviſti; Um olnboga adra mund Elds bor 
voga miſsti. 

42. Bitur ſtjoma vort upp gaf; Veitir 
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blóma mundar; Maf í bróma ranba=ftaf, Ranti 

ljóma Þunbar.. 

43. Njotar hringa fent nú fjá kt hofd⸗ 
ingja bundinn, Efjóma ſtinga í ſteidar þú; 

Skatna þvingar unbin. 
44. Beiddu grida Bernótum Bóls hvlt- 

ffríða runnar; ætti! án bidar bjorva-fum, 

bæffabí fríar unna. 

4ð. Garpar færðu geðð um rann Gödum 

værum fagna; Kaſton jærbu í faftalann, 

Kappan nardu bragnar. 

46. Lagdur gada fljótt í fet, Hár og meda 

dvinar; Nidja græða lofdüngs let Lundur 
glada Rinar. 

47. Vard hinn fridi visisbur Vel um ſidir 
Freddur, Um afitidir einhentur, en þó prýbi 

geddur. 

48. Hildur þagna þegar rjed, Pjödin fagna 
nábis Hlunna⸗vagna, fölk og fjed Fylkir bragna 

bädi. 
49. Grams þá mogur gróinn var, Gafa 

fogur ſtydur, Ord ſpo logud brátt upp bar 
Birtu ogurs vidur: 

50. „Ordinn ferda fær ert nú, Og fimur 
fverð ad ſpanna; Dool ef ſterda beinkir þú, 
Pad ei verdur bannad. 
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ól. Liki ab halda heim til ſin Hirdis alda 

kundi, Folk og mjaldra-⸗foldar⸗ſvin Kæ eg 
ſtjalda⸗pundi“. 

52. Kaſton {varar kesju⸗ver: „Koſt ef þar 

á feingi, Kýs eg hjara fyr hjá þjer, Kempan 
ſnara! leingi“. 

53. Anzar fríða hetjan. hal: „Djá oſs bida 

ſättur Setur lyda fveit i fal Geinni tíða 
máttu“. 

54. Settiſt meingi fvo í kyrrd Gælbar-geingi 
medur; Mótgángs eingin mæba firð Monn— 
mm leingi ffebur. 

óð. Birba metinn vordur rótt Vodum flet— 

is unbir (Er þejó getib) eina nótt ílla ek 

blunbi. * 
56. Pegar blundi — Peingils⸗ 

kundi greina Drauminn mundi tit þá 
— eina: 

„Fylkis bóttur Frygia⸗lands — 

eg — lita, Vid mig Fa feljan ſands 

Sagdi hljótt ín hvíta: 

58. Um þig, ſpillir vopna! var Bert, ſem 

ſnilli ſtundar, Nadra ill því mun úr mar Mey 

ä ſtilla Pundar. 

59. Beita bana peinkir þjer Peſsi' á Man⸗ 
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ar⸗reitum; Fordaſt Hana bur því ber Byrdar 
Grana teitum. 

60. Kramar netta fá eg ſizt Svafnis-ftjetta- 
gefnis Eptir þetta vann eg viſt Bærum ljetta 

ſpvefni“. 

61. „Helzt audrädid held eg bad — — 
ſdo tjädi gladur — Kemur lädi einhver ab 
Illsku⸗fjädur madür. 

62. Bill þig feigan vomur fá; Varüd mega fina 

Gtunda veiga-ftafir þá, Styrk er eiga ſhna“. 
63. Sudra⸗farid þeim frá þar eigi ſpari 

ganginn. Koisar bari, ad Kafton var, Aapp- 
inn fnari, fánginn. 

64. Qeiptar-fvilli hjartad ſter, Huga fyllir 

mæbis Rädin ftillir rýr þó fjer, Rekks ab 
ſpilliſt gæbi. 

65. Eitt fínn rida rjed á ffóa, Rauna— 
hridir ftánga; Vildi fridan veibi-plóg Vordur 
lyda fänga. 

66. Odling litur ágætt býr; Undan fékur 

leingi; Elta hlýtur, heitinn fnýr ann frá 

nýtu meingi. 
67. Nar ei hradur niflúng þvi. Tú hvar 

madur geingur, Sjer glaður jamt um býs 
Sizt var ſtadur dreingur. 
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68. Gteingeit dauda bófinn bar, Búinn 

nauba-illa; eft ótranban hilmir þar Ójá 

rjed kauda ſtilla. 

69. Froͤns⸗alvaldur frjetti ab. ——— 
beiti. „Mig Lüpaldus — kaudinn kvad — 
Kalla um aldur fveitir. 

70. Hrings med reinu hefi dvol Hjer í 

einn koti; Ekki á neinu eigum volz Auds er 
mei ad þroti“. 

7. „Viltu þjer eg veitt aud — Visir 
tjer — fvv eigi Purfir hjer vid þúnga naud 
Porna sera ſveigir?“ 

72. Vomur innir: „Vildi eg ſlikt, Bel ef 
kynni launa“. Gegnir hinn med gedid rikt 

— liuna⸗hrauna: 

. „pig eg kenni þrýftinn viſt, Pungt 

A nennir bera; Laufa⸗ſpennir lizt mjer ſizt 
Litilmenni vera. 

TA. Eins því likur undir brún Ert, fá 

flikum kladiſt, Vjela⸗rikur vits um tún; Barla 
ſlikur fadiſt. 

75. Fifu⸗beitir! fingra⸗ſnjo Færi og 
reiti linna, Bana' ef veitir Bernotoͤ Og 
bragda neytir þinna. 

76. Bits Fann prydi og flóttug ſſagd Elyða 
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vidi mekja; Pad til hlydir heldur en fregd 

Hann med ſtridi ſakja“. 
77. Soarar pretta⸗aulinn ær: „Ég mun 
þetta reyna, Mjer ef netta fylkir fær Ferju 
ljetta eina. 

78. Fimm og átta frægir menn Fylgi brátt 
og nefti; Það til drätta þurfum fenn Ad þriggja 

nátta freſti“. 
79. Peſsu játar þeingill ſnjall, Pad til láta 

ſemur; Lund með fóta heim um hjall efti 

máta temur. 

80. Limſku⸗mettur gota geim Gaurinn ljett 

um segi Arkar rjett til odlings beim á tile 

ſettum Degi. 

81. Allt til reiðu þar var þá Pad, fem leiður 

vildi Hafa; greibur fróni frá Fifu⸗meidur figlbi. 
82. Bärur risa; {fríður ſkeid Gfjótt á 

hnisu⸗grundum; Byrinn síðar lödum leið, 
Rúngin fríða? á fundum. 

83. Hittu eydi⸗hoͤlma þeir, verja? af 
teybar-lábi, Brýna ſkeid á bólmar“leir; Bófinn 

leiði tjáði: 
84. „Borns ad eyju ffammt eg ífil; ſtjoma 

þreyi lundar Hjer sið fley, em bratt eg vil 
Halda“ að meyju Pundar. 
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So. Let eg fara medur mjer Mundar— 
ſkara-vidi Trúa þaratún um bjer Tvo af 

bara lidi“. 

86. Gín um fríða Svofnis⸗noͤtt Seggi 
bida kvad'annz A bátnum ſidan ffútu ffjótt 

Skatnar lida badan. 
87. Eitt þeir róa upp á ffer Als í flóa 

jörðu; Gunbur mjóa ferjan fer; Firdar hóa 

gjörðu. 

88. Op þad heyra eyjarmenn, Wru þeir 
er ræfja; Bät út feyra bragnar fern, Brjóta 

geira fæfja. 

89. Flytja að landi þegna þrjá, Þeir um 
banb Gólunba, Leida grandi fria frá létt til 

branda⸗ lunda. 

90. Kvedjur mynda þegnar þar Peir af 
ſtrindi orda. En. mjer ſkal lynda, Fjalars-far 

J Fenju⸗vindi ſtorda. 

91. Dregſt nú grima um drafnar-hvel, 

Dofnar timi fvæba; Svona' er riman; ſofdu 

vel, Gnót, í brima hada! 

9. Mínta. 
1. Mogniðefunbur röms úr fal Renna ſtundu eina 

ſtal Fyrir grundu gulls vg hal; Gledji lundu mærbar tal. 
2. Brúfa vana verd eg minn, Befjan Grana⸗byrdar 
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ſvinn, Gillings⸗bana⸗gjold ef finn, Golnis-hana kata 
binn. 

3. Hef eg flióbi heitid því, Henni ljodin veita ný, 

En mardar⸗groͤdi mals um bý Minn er ödi litill í. 
4. Af því verda minna má, Meira ef berba ſtyldi á; 

Ljöda⸗mergda linnir ftjá, Qofun ſterda gerir þú. 
5. Beit eg nettrí veiga-lód Virdaſt prettir geds 

um flób, Qætti eg fljett ab laga ljod, Og Londungs 
rjetti Rer ei Þjóð. 

6. Mä vid brylla hal og fnót, Heims í grilla bæmi 

ljót; Skal ei gylla ſtamma-höt; Skarta illa ſpikin fljót. 
7. Bel ínnrættur ſizt er fá, Gem að grættur fallinn lá, 

Þann, er bætti bol og Þrá, J bana-hattu vilja flá. 

8. Fólf um breidan folbar-hring Fordiſt leida jvísird= 
ing, En ljóft Þeim neybar linar fting, Launi greiban 

velgiorning. 
9. Pad má heita pakkarvert, Þegar hneita⸗runnum 

bert Einhver ffeyta=grjer fær gert Gott með neytan 

ærufnert. 
10, Fje má ofta ab kaupa tryggd Kalda froſta⸗lands 

nm byggd; Gvifa, rofta ſtylaſt ſtyggd, Gtorfin loſta, 
fals og lygd. 

11. Þróaft mikil vjela-vold, Vonzku⸗ſtrykin grá vg 
kold, Dyggba-hilib eykſt þjá oldz Opt fá fvífin mak— 
leg giold. 

12. Sagan dami ſynir eitt, Senn ad nami heyrnar 

leittz Opt hafa flæmir illa breytt, Ollum jæmir 
fordaſt greitt. 

13. Bar Lupaldus vjela-ſvin Vont um aldur 
hreklja⸗ ſtrin, Ójálma-balbrí hugdi pin; Hjalad ſtoaldur 

mannſaungs dvin. 
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14. Pulins⸗ſkeid um bagnar⸗by Þar nam 

ſneida lending í, Geira⸗meida firdar frí A 

fundinn leiða Bernoͤti. 
15. Spurdi hjarar hali freyr, Hvert ad fara 

væru þeir. Karlinn fnar af ræbuereyr Rjedi 
sara, þogbu tveir: 

16. „3 faupjórum vorum vid Víft á knor 

um Ränar-⸗mid; Gætti fjórum lukku lib, 

Ljeduſt vorur þeim af fíð. 
17. Vildum halda heim á leid; art ab 

alba ſüdum reið, Molva valda mundum ſteid; 
Meingid kalda helju beid. 

18. Fjors med dädum ffjelausir Fleyis 

ncidum bátnum vjer, Svo ab lädi hroktumſt 
hjer, Hittum þjábir nokkurt ſter. 

19. Fladar-hjeri fjekk þar tjón, Kór við 

ſkerid fá i ſpon; Hröpudum vjer um hjálp 
á froͤnz Heyrdud hjer þann raunag⸗ſön. 

20. Bidja fridan vopna⸗ver vetrar⸗tida⸗ 
dvol um hjer Sinnisblidan viljum vjer, Borð: 
ing bida, hvad fem ſter. 

21. Ferdir kunna falla þá, Fäk ſoo hlunna 
komumſt á Burt um þunna lysu⸗lci Ljösa 
brunna geymi frá“. 

22. Kappinn tjebi kauda vid Knär, joð 
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rjedi heyra lið: „þó vanſſedir ſſeud bid, Samt 
ſtulud med oſs hafa bid“. 
23. Kaſton ſtilla mál ſoo má: „Mjer 
líst illa dreingi á; Fyrir ſpilla beſsum þá 

þántinn vill, og belju tjá“. 
24. „A ſtipbrots⸗lydum — ſkrafar þinn — 

Skomm ab níbaft oſs, eg fínn; Því um 

hrida⸗hretin finn já ojs bidi þeir um finn“. 

20. Sätu breingir ſvo hjá lýð J jælbar- 
geingi vetrar⸗tid; átti eingin amahrid Eyjar“ 
meingi brella ſtrid. 

26. Morgni fljótur einum á Ut Ber— 
nótuð gánga má; Bar ei fyjót nje brynju 
þá, Blinds um fnót er nábi gá. 

27. Mikid nädi heyra hljóð Hann á lábi, vg 
þángab trób; Pursin tjábi þar upp ftób, Og 
þegnar bábir Týs með glób. 

28. Frægum fæfja allir ab Eisu læfja bor 

í ftab, Gfæbir mæfja {tófu blan; Gfammar- 
tlæfir voru þab. 

29. Kappinn gjörir grípa ſnar Greitt — 
því bjórinn fjærri var — Annan borinn þorna 
þar; Hennar borinn undir bar. 

30. Effi varaft vomurinn þad, Vondum 

fnaraft gerði ab; Kaudans bhjarar biturt blað 
J beltið parar ſundur ſtad. 
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31. Hans þá ſperdid tjórgu týr. Taka 

gerði frægba-býr, Hjors að ſkerdi þínum fnýr; 

Haus af merbi lyga flýr. “ 

32. Hogg Lüpaldus hart til bjó, Hjálmar 
baldur medan bú; Gverbid falda ſeggsins þó 
Sär eitt valdi Bernótó. 

33. Hreyſti⸗fyllda hetjan göd Oljóp á trylld⸗ 
an ffjóma-rjón, Og á Hildar hälli {lóð Hrek— 

ut gilban nidur ffrjód. 
34. Kaſton Þángad unni þá Kær ab 

gänga, vg Betta ſciz 2Ættarstánga hondin þrá 
Häls vill bánga þrælsins á. 

35. Hinn það bannar hyrt með {raf Hird⸗ 

ir manna, og varið gaf: „Hofum fannar 
ſogur af Gunnu hranna leidum ftaf“. 

36. Brátt með hvotu bragbi þar Beint á 
flotum velli ſnar Gá í fjötur fettur var, Sem 

að totur áður bar. 

37. Heim um grund, þá heiðri ann, Hilmis— 

funur ftyrfja vann, Færa bunbinn þvo meb 

fan Svikahund í fafjtalann. 

38. Eptir þetta hjals með hjor Hirdir 
pretta jagbi ar Catt vg rjett af fínni for 

Svofnis⸗ſtjetta gilbum bor. 
39. — Sál ber Lüpalds inga 

6 
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“ brúnaegler Ut úr rínga hausnum hjer; Hard⸗ 

ir þvinga verfirner. 
40. Qluftir bábar Herjans ný Hans af 

maͤdi ennið bý; Eyrnaflábi upp frá því Aldrei 
- þjábi lafta-þý. 

41. Einnig lífa abra mund Dbinðeflifa 
hið af pund Hetjan rika; hord var lund, Ér 
honum ſlika vakti und. 

42. Bjoda vann ſpo ſtyr med ſtil Skotn⸗ 
um hann (bad fjell í vil), Svikarann um fila- 

hyl Ginna manna flytja til. 

43. „Góma-tranban, ſegid þeim, Genbi eg 
faubann tiggja heim Heyrnar⸗ſnaudan häfs 
um geim; Hann far aud og nögan ſeim“. 

44. Kviſtir mæfja kappans boð Kátir 
tefja, ſtrax ci gnod Leida klakja gerdu god, 

Greitt upp flakja ſiglu⸗vod. 
45. Forunauta hittu haus Hrauſtir Gauta 

ftafir branbs, Bäru fauta brátt til lands, 
boðin tauta yfirmanns. 

46. Halda bragnar heim á leið; Hinir 

dragnaſt út á {fein, Ferdir magna um fiffa 
beib; Flöda-vagn að landi ffrein. 
47. Bragnar fneiða burt frá geim, Blind: 

an leiba farlinn heim; Gagnir freyba þar úr 
— ingie gleida heyrnar⸗reim. 
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48. Heiptin bráða hjartad ſkar Hirdis läda 
voldugs þar; Gott til räda vart þó var; 

Varla um tjädi kvarta par. 

49. Þetta gekk ei óffum ab, Eins og hnekk⸗ 
ír fríðar bad. Lüpald fjeft til launa hvad, 
Lita efti vann eg það. 

00. Tel eg rjettaft til getið, Tiggi pretta 
leidan ſmid afi fettan fjer vin blíð, Góma 

mettad, aud og frið. 
öl. Rjed Möͤrlaͤndi ræsir ſnar, Mánar 

þandi hindurnar A Herdlu⸗bandi hjer og barz 
Hjors i grandi fimur var. 

52. Hjet Baldinus hilmir fá; Hans 

Albinu ſyſtur má Nefna fina; gulls var gnä 
Gbins⸗dynu fegri' ad fjá. 

óð. Frægda-hradur fingra⸗ſnjõ Fold vg 

nadurs ſaman drö; Okvongadur odling þó, 
Ungur og gladur ſat í ró. 

54. Rjedu milding meidar brands, Matte 
ar-gildir vinir hans, Ad frida Hildi Fofnis 
ſands Fá fjer ſtyldi ſtyrir lands. 

55. Hans þej gädi hyggju⸗grip, Hermenn 
nädi já í fvíp, Beint með rädi“ á bylgju⸗klip 
Býr af láði tíu ſtip. 

56. Gekk bublúngur greitt á knor; Gjälf⸗ 
gr 
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urs⸗lungur einn vg hvor Skrida⸗büngur þá 
úr vor Um þorffastúngur hradar for. 

57. Bylgjan fpýtti bodunum Byrjar títt í 
hrodunum; Vedrid frítt í vobunum Bar, fem 
flýtti gnobunum. 

óð. Gúba lýfti af fólunum Sila viſt á bol⸗ 
unum, Einatt tift? í ólunum, Ad ſem bryſtu 

hjolununt. 
59. Ljet á ſeida⸗londunum Lagis ſteida 

brondunum; Als á heida ondunum J bein 

reida⸗ bondunum. 
60. Skemmti fóninn ffotnum já Skerja— 

lóni bjúpu á, Þar til fróni Frygiäi Fogur 
ljónin maftra ná. 

61. Brátt fallandi byrjar⸗fold, Bita ſand⸗ 
inn akker kold; Svo á landi ſetur old Sin 

ljömandi fogur tjold. 
62. Vordur lyda fær þá frjett; Fregum 

býður fjóla rjett Heim um rida haudrid ljett, 
Hallar prýða fæti nett. 
„63. Bodid þæni faðbur feim Gjóli, vg náði 

ferbaft heim; Hondum fjábur tiggi tveim Tata 

gáði móti beim. 
64. Gjóli ágætur fjer við mund Setjaſt 

Íætur gram um ftunb; Indis⸗batur lífga hind, 
Länaſt mætu fera-funb. 
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65. Staupin bera begnar þar; Pjödir ger⸗ 

aſt olfadar; Gͤms um þverar grundirnar 

Geingu kera⸗elfurnar. 

66. Gramur kenndur gladur tjer Geirs vid 
bendi, frægd fem ber: „Hvert erindi eigið 

þjer Oma' á fvendi til vor hjer“. 

67. Gtýrir lýba orda⸗or Orma⸗hlida ſvarar 
bor: „Bidja um fríba bauga- vor, Begt er 
fmíbar yndis-kjor. 

68. Pad er ybar bóttir býr, Dyggda⸗ſidar 
blóminn ffýr, Gem til midar — hyr 
Hjälma⸗vidar efti rýr“. 

69. Gylfi fljótur gegna vann: „Gef eg fnót 

ug rikis ann Alma⸗njöti, æfi bann Ef Bernóti 
vinnur bann“. 

70. Mót odlingi hóp upp bljób Hilmir 
{lingur máls af {lób: „Hans jafningi, hermir 
þjób, hjors á þíngi einginn ftón. 

| 71. Vigi orugt hafi bann, Herma gjórir 

| þjób með fann, og til kjorinn margan mann, 
| Mjog vid hjorinn týbrauftan. 

72. Frek þó beita furða má, Ef fleygir 

ſkeyta megnar fá Gtyrjar veita vorn í þrá, 

Bel ef leita margir á. 
j 73. Þetta reyna þóeg vil, Þeirra greina ef 
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ljáið til Miſtilteina-meida og fyl Mars 

í fleina harðan byl“. 
74. Peſsu játa þeingill rjed, Þá til láta 

góðu med Efylbi báta, fölk vg fjed; Fjell í 
máta ſamtaled. 

75. Veizlan þegar endud er, Odling dreg— 

ur ſaman her Lands um vega ſenn ad ſſer, 

Sinnis⸗trega eingau ber. 

76. Stridsbjödirnar köngur fyr Kaus í 
hernad Thys með hyr; Tiggja kernar talbi í 

ſtyr Ein fernar þúsunbir. 

TTT. Finmtiu gota fiſka⸗mels Fold á vota 
ruſtar ſels, Fjekk þvo flotann odda-els Ulli 
blota fagrahvels. 

7. Hratt frá pjöda⸗hirdi þar Heldur ſlöd 
ab ſoltum mar Geirs med rjóða gylfi ſuar, 
Gekk á flöda⸗hinduruar. 

79. Siglir beingill fítt á frón Svo med 

dreingi og báru ljón; Beid et leingi, ſverds 
„að fórn Safnar meingi þilbar-þjún. 

80. Fjekk að nýju virða-ver — Bar med 
fríu {fapi þver — Fleins í fyýju frægan her 
Fjorutiu þúsunber. 

Sí. Sextiu valin fjávarðýr Sjoͤli talin 
þabann býr, Mt á falinn upða ſnyr; Unnur 
fsala borin nýr. 



87 

82. Flotinn greiði fór á ſtad, Fiſta-heidi 
bláa trad. Dverga-ffeibin þá með þab agnar 

ſneidir landi ab. 

83. Gjordin kvada-glimunnar Guſtinn 
mæðir ymunnar, Doinar ræða rimunnar, 

Rjena gæði ſtimunnar. 

10. NRima. 
1. Mimis-vinar minnis⸗ſtaͤl Má eg fyrir utan dvol 

Foͤlki ſjerhvert fera mäl Fulla medur Pundar-ol. 

2. Pad er ordid beſsu vant; Pyrſtum hef eg tidum 

brynnt; Lika er ſumum um það annt, Ods er drykkju 

geta ſinnt. 

3. Misjafnt er af mönnum damt Minn um Pund⸗ 

ar⸗ drykkju⸗ſkamt; Þótt ei nokkrum Þyfi flæmt, Petta 

Ealla hinir rammt. 

4, Tekizt hefur eingumt enn Odins-kera veita brunn, 

Ei ſvo hafi eitthvad fenn Ad því fundid þjóbin funn. 

5. Atla til eg eigi ſtal, Dllum muni lika vel. 
Herjans þetta horna fval; Heimſtu meftu ſvoddan tel. 

6. þótt eg fái litið lof jóba ſamin fyrir ftef, Ann 
eg því um hygghu-hof; Hól eg efli par um gef. 

7. Berbug brója ef virbaft ljób Bera, fem eg bjóða 
rjeb, Qof til heyrir þeim af þjóð, Þá fem gáfu hefur 
ljed. Sl, “ 

8. Gæti nokkur gefib fjer Gáfur, fæmbir, liſtirnar, 
Vari fá (þab virbift mjer) Berbur guda lofgiordar. 

9. En fyrſt ab þab er þegið allt, Má er eigi held— 
ur ffylt, Oſs ad leggiſt lofið fnjallt; Läta hurfum efti 
gilt. 
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10*Wannfaungð fellur málið ljett Mitt, ad vana 

ſaman fnýtt; Syndi því ab fogunní rjett Gubra-fleyib 

varla nýtt. 

11. Pagnar⸗lands vid þrætu-gaung Pulins 

ára braut eg ling, Baldinus um Bölmar— 

Hring Bärudyrin reyndi þúng. 
12. Beina leid til Borneyjar Budlüng 

Keyrir Ränar⸗dyr; Mitt á undan Fjalars-far 
Ferdum lika þángad ſnyr. 

13. Bernötus víð dreingi djarft A 

einum fjekk þvo birt: „Satilus med illſku⸗art 
Et mun láta hjer med kyrrt. 

14. Hugur ſegir minn bad mjer, Muni 

gramur vonzku⸗or Gildan medur garpa-her 
Gjora bráðum hingad for. 

15. Edur ſiga odrum kann, Oſs vid reyna 
järnin ſtinn, Falan fem ab fær til þann, Frekt 
þyt girnift bauba minn. - 

16. Bjer því ſtulum vidbünad Beita fyrir 
utan bið, Svo fem unnum, ftrar í ſtad, 
Styrjold illri búaft vid. 

17. Bil eg því með ſtoͤrt umftáng Strita 
vid um bægur laung, Kaſtala undir grafa 

gäng, Ef gjoraſt kynni bjargar-þraung. 
J Kaſtalann ſtulum flytja fyrſt Faung 



89 

ſem kunnum allra⸗meſt, Svo ad hvorki vin 

nje viſt Vanti oſs, þá gegnir verſt. 
19. Upp á múra Ymis-bein Otæpt berid 

Härs af fon, Einnig bik og brenniftein, 
Barbaga fem eigum von.“ 

20. Peſsu hlyda Þegnar ffjótt, Þó et væri 

ftarfib ljett, Bæbi bag og bjarta nótt Búnir 

þar til voru rjett. 
21. Pad var begi einum á, Eptir þetta 

nokkru þó, Flota mikinn feggir þjá Gildar 

þefja víðan mó. 
22. Leid á hafnir lagdi fnart, Lakkud voru 

feglin bjort, Akker botninn hittu hart, Herinn 
fór ab lanbí ort. 

23. Peſsi nädi þjóbin gild Þar upp reiða 
fogur tjold, Búaft um med beztu ſuilld, 
Bjäſtra vid bad fram á kvold. 

24. Blund fvo tefur búið lib. Bernötus 
við Dreingi fynd: „Kenna, ffatnar! funnið þíð, 

Komid er gátu minni ab. 
25. Dragid nú af diki brúr, Dreingir lentir 

fvo ab hjer Ekki fomift undir múr, —— 

þá byrja fer“. 
26. Bodum lýta þegnar þeim. Þá ab 

morgni ftrar með fum Tólf frá gánga tjöld 
um þeim Æalbir menn í berflæbum. 
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27. Nema ſtadar njótar fleing Narri diki 
faftalans. Bernótuð gekk unbir eins Mt á 
múr vg breingir hans. 

28. Sä, er fyrir ſeggjum er, Svo vid dik— 
ið upp fallar: „Sje Bernótus heima hjer, 
ann mun þora ad gefa fvar“. 

29. Kappinn angar honum hátt: „Hjer er 
eg og lidid mitt; Segðu nafnið, fem þú átt, 

Eno erindi lika þitt“. 

90. Sinn þá geðnir hirdir fjes: „eitt 
mitt er Balbinus, Vísir Moörlands, viſt eg 
les; Bill þíg daudan Satilus. 

31. Hann því ſendi hingad mig Härs ab 
meyju rjettan veg, Lifi fvípta þínu big; Petta 

vinna bygg nú jeg“. 

92. Bernötus þá ræba rjed: „Rasi litlar 
jafir við Hefi jeg, þó heiptarged Dans mig 

ſpipta vilji frið. í 

33. En þig fá eg albrei for, Eingar heldur 

Sr Bin mig hefur kappinn fyr, Kominn 

þó til bernabar. 
34. Bel þú ſtyldir fjá til fenn, Saktir ei 
á fundinn minn, Fleiri eind og fylfið menn, 

Fúla ſneipu sg dauda þinn. . 

ðð. Hingad komna þræla þín þei 'g þá 
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virda mun, Lidi fylkja matu min Móti, þeim 
í geira⸗dun. 

36. Adgjordanna gffar því Ætlum sjer ab 
bíða nú, Hraddir fígt um hyggjuby, Djer ab 

fæfja viljir þú“. 
37. Afar⸗reidur odling vard, Og ab tjölbum 

hradar ferd, Herinn bab í hildar⸗gard 

þrífa, ſkildi“ sg fverð. 

38. Hjelt ad diki hardla ſnar Herinn allur 
tjaldum úr, Gfæba byrjat ar þar, Skullu 

bau á häfum már. 
39. Þótt med fappi v verfib víð Vari þei í 

ſogdum ſtad, Effert gátu á unnib. — ſjedur 
fr vad: 

.„Fagurlima. farib í Særib hingad 
— trje; Brúib bítið brátt með því; Bezta 
ráb eg belb það fjel. 

41. Petta vinnur þjóbin þátt, Pangad færir 
vibinn greitt, Dikid ſidan þrúaf brátt; Bäru 

margir hofud feitt. 

42. Yfir diki peingils „þjób Þá á trjánum 

gánga rjed, Kringum múrinn æbir óð, Ad 
fæfjanbi grimmleif meb. 

43. Hinir ofan bentu grjót, Dart fem fljúga 
naerdi ſtot; Fylkismenn á Fjolnis-fnót Fjellu 
margir þási rot. 
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44, Brenniſteinn vg bikid heitt Ball af 
múrnum yfir Þrótt; Fjekk það lifa firdum eytt, 

Feigdar falda giftu nótt. 
45. Oruſtunnar oͤſtop gild Xſtuſt þannig 

fram á kvold; Herinn þá ab hilmis vild Heldur 
fár í fögur tjold. 

46, Daginn eptir ſinnis⸗ſür Gínum gramur 

býbur her: „Vidarkoſtu ad vænum mür Barla 
fmáa berið þjer. 

47. Kveykid ſidan eld þeim í; Idjan má 
ei bíða fú“. Peſsu — bjoͤdin fri, Petta fer 

ad vinna nú. 

48, Kaſtalans er líð það leit, Qætur óbum 
gánga ffst Gtórfoftlega á ftillið fveit; Steina 
var ei heldur þrot. 

49. Eldinn fveyfja vannft ei vel Visis⸗monn⸗ 

um fríngum ſal; Þúsund morg þá hrepptu 

hel; Hrafnar rifa daudan val. 

50. Hofdu þá við fleina-fund Fylkis⸗manna 

tapað ond Tíu ſinnum tólf þúsund; Tälga 
þeir et optar rond. 

öl. Peingill fjer, ab þetta ráb Peigi Dugir, 
vg jo kvad: „Forum nú og Drýgjum báð, Drep“ 
um þeirra fvifjjenab. 

02, Það má {fe, ab þá með tíð, Þegar gjórum, : 
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fem eg kved, Viſtaſkortur verdi 140, Og vornin 

þeirra liniſt með. 
ðð. Hundrud fimm á Herjans⸗fru Herbüd⸗ 

anna gæta má“. Þetta gjora þegnar nú. ab 

Bernótuð frægur fá. 
54. Meælti vitur fífuefreyr: „Fullkaupa á 

þejsu hjer Mil eg nú ab verdi þeir; Vopnaſt 
ſktulud allir þjer. 

55. Vardmenn alla fljótt með fum Fellum nú, 
en vift og feim Liggja mebur tjalbbúbum 
Til vor flytja ſtulum heim“. 

56. Fóru þeir ſvo tjalda til; Tyrfings byrja 

náðt jel; Odlings-menn víð upsa-hyl Allir 
ſaman feingu bel. 

ör. Ad því búnu egjarmenn, Eptir megni 

ſjerhver vann, Varnadi' ollum fjóla ſenn Gópa 
beim í faftalaun. 

58. Dýrmeæt flæbi, vín vg viſt, Baljarbanna 

fanir meſt Pädu bragnarz beir ei fyrſt 

Þurfa kvida fadis-⸗breſt. 
59. Odling fjcidur undir kvold Enti ſlaäturs⸗ 

ſtorfin gild, Vill med herinn vikja' í tjöld, 
Viſtir fá vg lika hvíld. 
60. Vardmenn banda fjólí fá, Sin og burtu 

tjöldin nú; Vitlaus nærri verður þá, Vikur 
heim um Þunbar-frú. 
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61. Til Bernótí brópar hátt, Hjartad var 
af reidi mett. Kom á múrinn fappinn brátt, 

Konüngs begrir talið rjett: 

62. „Huglaus lydda, hjer fem bin Hefur 
(gramur fær foo tjeð), Þú ei ftríða þegna sið 

Þorir nema fyifum meb. 
63. Byd eg þjer þó barbagann Beint með 

alla þína menn“. Halurinn fsara þilmi sann: 

„Hitt er ſama fyrir mjer enn. 
64, Lat eg eigi lands um reit — Litt þad 

talið nidur brýt — Pinni móti þrælaefveit 
Pegna bera fverð nje rit. 

Gó. Pjer á morgun, bad ær bert, Þegar 

fólin (ýgir bjart, Þú ef huglaus efti ert, Einnig 
ſjcilfum byd eg hart. 

66. Einginn manna þinna því Þeingils frida 

bóttur nú, Mig þó fellir vruftu í, Eignaft 

nema fjálfur þú“. | 
67. „Svo ſtal vera“, fjóli. kvad, Sidan 

burtu gänga rjed, Svaf þá nótt á gjálfurs- 
alab, Gerdi foma birtu með. 

68. Peingli fylgdu þúsund manns Punde 
um frú bf jónum unns; kom og vörður kaſtal— 

ans Kviſti meður neifta brunns. 
69. Byrja einvíg bragnar fitt; Balbinus 
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í ſtjoldinn rjett Lagdi fpjóti miflu mitt, Meinti 
gegnum fegra þjett. 

70. Gnarar ffilbi hondin þíns, Hrokkur 

funbur bladid fleins, Lagdi þvo til laufa-hlyns 

Lundur frægur mijtiltetnð. 

71. Urnis gegnum ilja⸗blad Odlings fljúga 

ſpjoötid rjeð, Og handlegginn, fem bjelt því ab; 
Hann víð lagið fjell á knjed. 

72. Samt upp reiður fjólt fpratt, Gigtýð- 
elbinn reidir greitt, Klÿfur ſtjoldinn kappans 
bratt; Kom við mundu eggin beitt. 

73. Bernoͤtus með hauka-heid Ójalta 

bregbur fögrum nað, Axlarbeinid af þonum 

ſneidz Eggin tóf í læri ſtad. 
TA. Gtóð í beini tyrfingstenn; Tiggi gild⸗ 

ur falla vann; ann var ſidan handtekinn, 

Hafdur inn í faftalann. 

75. Binba gerdi budluͤngs fár Bräins— 
dynu fríður ver, Ljet vid ſmyrſli ljós og flár; 

Linaſt jvíða-vertirner. . 
70. Soo berflæbaft fínni þjóð Sagdi brátt, 

vg fer með líð Grams á fleyg um geddu⸗ſlöd, 

Geira vafti barban klid. 

Tí. Kappans þjóð í fífi ſnor Koͤngsins 
meingi jú og ffar, Hvern af odrum brubu 
nor; Huldu búfar faltan mar. 
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78. Varnir ſyndu vaffir fyrft Visis⸗menn 
í fleina⸗guſt, Qenbúngs feingu loga hriſt, Loks 

um ſidir upp gäifuſt. 

79. Gridum fegin gylfa-old Gefur ſig á 
kappans vald; Gú var eigi ſpeitin told, Gem 
þar fjell vid geirnbjald. 

80. Bernoͤtus vg milbingðemenn Matur 
eptir barbagann, Frægir hans vg firdar fenn 

Fara heim í faftalann. 

Si. Grams þá voru gróin fár, Greinir víð 
bann fappinn býr: „Svo er komid, fóma-þár 

Gjól? á valbi minn býr. 

82. Pinir menn, er reyndu rond, Mata náðu? 
í ſama ſtand; Fjor af minni fær þú hond 
Og fararleyfi þitt í land. 

83. Med því móti það er þó, Vinni ab 
mjer beitir trú, Og fjóla ei fínnir Satilö, 

Sem þíg hingad gerdi nú. 

84. Pad með fylgir vits um veg, Mel ſvo 
fomift allt í lag, Syſtur þinnar fjá vil eg 

Gítar fyrir rädahag“. 

85. Þejón játar Þeingill ſtyr, Pakkar fræg: 
um ftála-ver, Stígur þv á bælu- býr, Dreingi 

medur burtu fer. 
80. Gitt í riti fíglir heim; Geggir lands⸗ 



97 

ing fagna gram. Eigi fer eg þab meb þeim; 

Pulins fleyid ftobvaft nam. 
St. Best er ab fefta blund um fund; Bilar 

fjón, en lýift hond, Prytur lítinn Pundar— 

fund; Pognin fegt í hyggjulond. 

ll. Nima. 

1. Alda-fodur augna⸗gjald, Odum þó ab ſiirdni 

bljób, Faldalin og bauga-bald Bjöda verd eg máls 

af ſiöd. 
2. Hef eg tidum hrödrarſtef, Hrös þó fái litt af 

róg, Gefid fyrir utan ef ösaloga fríðri róg. 

3. Þreytift eg um Þagnarereit, Því ab veita ljóbin 

ný; Oeitir efti hringboll teit Ólýjum áftum geds um bý. 
4. Gannarlega fjá eg Fann, Guanu batna niptin 

kunn Innan girnift eflauft mann; unnir fríðum ſtäla— 

runn. 
5. Ei er von, ab ágæt mey Allareidu daudum Fall 

Sleygi ab áft í fälu-bey, Fallegt Þó ab femji fpjall. 
6. Skal eg þó af orda-al Enba byrjar heitin Fennb, 

Kjalars veita kera fyal Kvendi, meban hjer víð ftenb. 

7. Frid var morg á fyrri tíð Fjäd af liſtum bauga= 

láb, Gríbar í fem geymbi blib Grábi fagra tryggba= 
báb. j 

8. Heitord fín um rænu=reit rjedu halda fóma meb; 

Breyti ſoo hjá bragna-ſveit Bebar inna folbin tjeb. 
9. Fogur bæmi fljödin mjog Bin áftunbí um æfi fín. 

Logud íbjan ljóba hog Línur efnið finni mín, 

10. Dualins braut eg deluval, Dreymir til 
7 
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beſs bauga⸗reim, Balbinus um birtings fal 
Beima me var fominn beim. 

11. Virtur fetjaft vann um kyrrt Vordur 
lands á ettar⸗jord Firrtur forn, þó fjelli ftirt 

Ferdin þang um Boͤlmar⸗gjord. 
12. Hleidoölfs læt eg blanpa ſteid Hara frá, 

fem bab meyjar; Sneida verdur ſnidugt leið 

Snaraſt nú til Borneyjar. 

12. Bernótus vid bragna ter Blidur 
þannig eina tíð: „Fer ab leidaſt loksins eð 
Rýna-gætis umját ſtrid. 

14. Bil eg. því um hofrüngs-hyl — 

fara yffur med, Gylfa bjöda geira-bylz Gedid 

fælir breytnin ſjed“. 

15. Gvara rekkar rjett ſem bar, Räda 
ſtyldi hetjan tjäd, Fara kvciduſt füsir þar, Fjcida 
reyna hreyſti⸗däd. 

16. Beitir ftála bragna-fveit Býr nú þína 
hvergi rýr; Leitar herinn lands frá reit Lÿra— 
folbar út á býr. 

„17. Gfjótt upp nábi Draga Þrótt Dúfa 

byrjar, fælan mjúf Mótt í lagbi, regni þrótt; 

"rjúfa eldur ſels um hnút. 
19. Vedur flotinn birtings-bed; Bráðum 
hverfur eyjan tjáð; Gledur beyrinn þegna ged, js 

Pädu hofn vid tiggja lán. a 
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19. Bróbir auds þá Bjartur ftóð, Bar ab 
landi flotinn fnar; Þjóbin flyzt á Pundar— 

fljóð, Þar upp reiðir. tjöld vid mar. á 
20. Nidur jarls med ſoͤmaſid Gáttur, þeg“ 

ar lenti, brátt Biður Akron mäls um míb 
Mátti þannig tala þátt: 

21. „Þú til fjóla Punds um frú, Þrennir 
fjórir lífa menn, Nü {falt fara, ſogn er þú, 
Genn með þejsi erinben: 

22. Býð eg honum hrotta-hrid Hjer, ellegar 

gipta mjer Fríða ogurs-funa-hlid; Fer þá allt 
fem fjósum vjer“. 
"23. Ratad Akron rjett heim gat, Mann í 

tingja. gánga vann; fat þá yfir milbing mat, 
Manninn ſpyr ab nafni þann. 

24. Svinnum tíggja fvara hinn Gannar“ 
lega aptur fann: „inn bjer lítur þú ut 
fínn Þann hinn gamla ſendimann. 

25. Kjor med íll í kennda fór Kuͤgadi 
mig þín beiptin brjúg, Fjori ræna fífu-bor; 
Hljúga fagnir af því nú. 

26. Mildings lund úr máta tryllb, Minniſt 
eg á fjanbífap þinn, Vildi nidings⸗verkin gild 

Binna láta mig um fínn. í .; 
27. Fjorid gaf mjer fifu⸗bor, Fer í ollu 

7 
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betur þjer, Sjór meb ſoͤma gru-orz Er þab 
launa ſtyldugt bjer. 

28. Þann hefur viljab mæta mann Myrda 
opt þín fólffa ſtird; Ann eg því um yndis- 
rann, Ardir brepinn þú og bird. 

29. Erindi reið inna ber, Audkyfingur 
fem mjer baud, Hjer því kappans hofud er 
A haudur komid frítt af nan. 

30. Bäls þó viti barinn áls, Bagar etfert 

kappans bag; Frjälsum á var falt vid háls 
fagurt loffafafn í bag. 

31. Býður hann nú bublúng ſtrid — Brýn 
þad voru erindi min — Frida eba falda-hlid 
Finum giptir bóttur þín. 

32. Þrjá um baga freft ſtal fá Fylkir, ef 

ad geira⸗byl Grälundadur girnift há; Gylfa 

fver eg heyra vil“. 

33. Gramur reibaft gilbur nam, Gleymir 

ei ab Ívara beim: „Framur ertu' í fólffur 
ham, Feimlaus til vor {fría heim. 

34. Þín er birjffa, fvifa-fsín! Gómalaus 
að allra dom; Frinaſt augu fyrir mín Froͤmur 

lítt með ſtamma⸗roͤm. 
85. Maklegt væri, heimſtu⸗hrak! S berta 
ſnoru látinn fjert; Gafir nógar ber þitt baf; 
Bert er þab og hefnda vert. 
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36. Tekur yfir fiflſtan frek, Forſmein er 
med heimſtu⸗bor, Ad refa orda þetta brek Þor“ 

ir hjer i eyru vor. 

37. Undrar mig á alla lund Erindid, fem 
fram þú ber, Grundar linns ab gipta hrund 
Geri eg ſtigamanni hjer. 

38. Läni fjarri, fylltur fmán — Fá þab 

alir vift ab fjá — Máni og Þjófnab æru án. 
A hefur jafnan lifad fá. * 

39. Utlegd refinn í með jút Adur fyrir 
ffammar-ráb, Pruͤtinn upp af lafta-lút; Läd 
fær bauga albrei þáb. 

40. Fyr {al daudur fleins í fyr Falla 

madur þver um hjall“. Hyrjar mæbir heiptin 
byr; Hallar ſemd bad radu⸗ſpjall. 

41. „Reyna' ef hyggur, ræðir, flein — Rekk— 

ur köngi ſvarad fjekk — Meina? eg, ſtoͤru ord⸗ 
in ein Ekki bugi þjer á bet“. 

42. Hann fvo burt úr hilmis rann Halda 
gerir fitt í tjald; Saunar fagur fominn Fann 

Kaldar fegja geira-balb. 
43. Herbod lætur haudurs-ver Hart um 

landið gánga fnart; Fer því þjóð vg otul er, 

Artugt þrífur hildar⸗ſtart. 
44. Geira ſenda gerdi freyr Gylfi jarlsins 
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Nectars til, eyra bab í þunbar þegr, Þyl- 
ur honum borð frá byl. Ax 

45. „Vid minn berjaft vaffan nid, Balla 
mun eg — ſagdi jall — Lid frá mjer í laufa— 
klid Lalla gerir ſizt um hjall“. 

46. þótti köngi þetta ljótt, Ad þrífa ei 
vildi jarlinn hlif; Drótt ab honum bag fem 

nótt Drifur þó í fleina-kif. 

47. Þá nú vita meingið má, Mundi eigi 
jarl um grund Ga í fæða ſtjoma-brä, Skundar 

færra gramg á fund. 

48. Glátt í laufa lib ab þátt Ljer því 

gæfan haudursver, Atta og fjórar firrtur þátt 

Ker nú út með þúðunber. 

49. Ara⸗hniginn bradi⸗blär Bar í hendi 
Pundar⸗ſtar; Þrjár í færir hefbar-þár ari 
lidid fylfíngar. 

90. Einni fýra eigi einn Odling vildi 

ſeggja⸗rod, Fleinninn þar fem flýgur beinn 
Fodur ala baugs um trob. 

öl. Annari ráða kappi fann, Kilon hjet 
med ekkert vil; Spanna tidum tamur vann 

Toillaus bitran ſära⸗ſtyl. 

52. Hinni bridju hetja ſtinn, Helanor, 

ffal ſtzra velz J sinnu hildar fá um fm 
Gelur jólfi tidum bel. — 
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ðð. Hnbir eins í fleina:fund Fríður nädi 
ſomu tid undur jarlsins nár á grund Kvida⸗ 
lítill fylkja lýð. 

54, Móti gram í randa⸗röt Reyna hugdi 
miftiltein Brjótur ftáls á Báleygs-fnót Beinn 

mebur frægbargrein. 

óð. Má Mfron í mæfja-þrá Mót Helan⸗ 

or reyna fpjóts við Kilons aftan há 

Klöta⸗runna branbarrót. á 
56. Gjalla lúbrar hátt um hjall, Hildar 

blásið var þá til; Balla beigur A (fall 

Skilum með á Herjans-⸗pil. 
57. Opid sór með oͤgna⸗hroͤp Eggjunar víð 

geira⸗hregg; Sopur benja bitur {fóp Beggja 
aldur morgum fegg. 

58. Fyrſtur Kilon fram ruddiſt, Fáir kunnu 

móti flá; Biſtur getur besing hriſt Breins⸗ 
býnuenjótur fá. 

59. Odur vedur Gaut með glóð Gegnum 

fylking alla þegn, Pjoͤdir felldi af miklum móð; 
Megn hann aſti dreyra⸗regn. 

60. Kaſtonus vid fleina⸗fas Fær það lit⸗ 

ið ffabbur nær, Basar því í vopnaeþrag, Þó 
sært onnur hondin fjær. | 

61. Hradur Kilon hleypti ad; Hari ſverdi 
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bregbur ſnar, Bladid ilja bursa þab Par í 
fundur gjorvallt ffar. 

62. Gfer á bringu ffjóminn ber Gfeinu 
bjúpa inn í bein; Fer því reiður randa-ver Ad 
„reyna aptur miftiltein. 

63. Gnaft á ægi hoggid haft, Óeinþynt 

eggin gerði mein, Braft kinnbjorgin bundin 
faft, Beinid arlar fundur gein. 
64. Laut af beiti þá vid þraut Pundur ftála, 
blæbir und. Gaut ab fegju keyrdi um braut 

Kundur jarls meb biſta lund. 
Gó. Gferbir hjálma gyrtur gerð Gjorir 

frægur bregða bor; J berbar nidur hefur ferð 
Hjorinn traufhim ſpjoͤts á bor. 
66. Hondum bädum hjalta⸗vond Hann ſvo 

aptur reida kann, Lond um hildar reyndi rond, 

Mann þá æba bloͤdſprænan. 
67. Gjüka-handvorn mjog oͤmjük Mikid 

gerdi lydum hik; Fjüka hausar burt af bük, 
Blikar ſtjarna Pundar kvik. 

68. Gautur ruddi breiða braut Bloͤdrefils 

um: hala flóð — Hraut þar margur hels í 
laut, — Hloͤd valfoft af daudri þjóð. 

69. Manninn, fem ab merkid vann Mild⸗ 
ings bera, gæbbur fnillb Hann í fundur hoggva 
Fann, Qilbar-flæði bruftu gilb. 
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70. Helanor við hildar-jel Hradur Kunnt 

líta bad; Dvelur eigi vaffur vel Baba fram 

meb benja-nab. 
71. Hoggin greiðir holdum ſnogg, Hronn: 

um eyfur fridar-bonn; Ploggin hildar tyrf 

ings togg Tennin fundur geirð í unn. 
72. Akron mætti hrika; hrak Gótin vonzku 

ſyndi ljót, Rak í gegnum bük og bak Brjoti 
ſverda mikid ſpjoöt. 

73. Hann ſpo æfi hreppti bann, Hrapa 

gerdi blóðs í krapz Tannfje bóttur tiggja 
vann tapaſt þvo í daudans⸗gap. 

74, Alma⸗bor í eggja-fálm Odur fíban 

brytjar þjób, Djálma ſpreingir, mylur málmi 

Moͤdu benja vara flón. ' 

75 Arfi jarlsins eggja⸗ſtarf Ara⸗bendis lite 
ur ſtyr, Djarfur finna dreinginn barf, Dyri 
gjarda bängad fnýr. 

76. Þeir fem mataſt, fifu⸗freyr, Fyrir fem 
ab reyndi ftyr, Keyrir hals í bjálminn geir 

Hyrjar medur grímmum byr. | 
77. Part af ægi bjórinn bart Hordum 

ſneid og fälka-jord Snart, fyv dundi blóbib 
bjart Bord um hildar ftáls af njord. 

78. Meina Fappinn ſära⸗ſeid Gannarlega 
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aptur fann, Sneid af kauda bhjarna-heið, 
Hann jvó daudur falla sann. 

79. Preytiſt eg um þagnarreit Pundar byrla 

kera fund, Breyti óð, ſoo bragna⸗ſveit Blunda 
megi litla ſtund. 

18. Rima. 

1. Pundar-kera matan mjod Margir prisa tíðum; 

Stundar bera hyggian hrod Haudurs Isa lydum. 
2. Koada-akur folna fer, Falla liljur orda, Gada— 

lakur ordinn er, Inna þiljur borda. 
3. Firdar vana muna minn, Mardir ljösar heyra; 

Byrdar Grand felja fvinn Sogu hrösar meira. 
4, Metur bilja veiga, vær Vitum, ljóba hagur; Bet- 

ur ffilja Þyfjaft þær Puldar fróbar fagur. 

5, Gnjallir hylja hinu hrös, Hroödrar-ritid gleður; 

Allir ſtilja ljóðin ljóð Lydir viti mebur. 
6. Klada hrösa mætti mjer Menta=feinum þrunbín, 

öræba-glóða eigi er EDbu=greinum bundin, 
1. Ölynir Rínar tíngla titt Teitum banbaefforðum 

Hinir fýna fræbi fritt Fogrum vandad orðum. 

8, Mardir faman klokir tljá, Rvæbi Bera vinum: 
Lærbir framar beſsir þá Pykjaſt vera þinum. 

9. Getur Fjena menntin manns Metizt ræða faguri 

Betur bjena lydum lands Ljösar kvada⸗bogur. 

10. Greinir ljösar mærðar-máls Mínar kennir bjöd— 

in; Leynir þróðan fognin fjálfð, Sinnis grennir ll 
11. Óægur leingi fíla knor, Kaldur, vefinn — 

Pagu meingi orda⸗vr Oſta veki gaman. 
12. Bagan endar mannſaungs, mób Miſsi fridur 

lydur; Sagan kennda frjettir frod Foͤlki tíðum býður. 
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13. Trega feldi menntin miſst Mardar— 

ſpjallsins prýbi, Þegar fellbi kesju-kviſt Kund⸗ 
ur jallsins friði. 

14. Binna granna hord um hjall Hildar 
þjábi ýta. Einna manna frægur fall Fylfir 
náði líta. 

15. Gramur trylldi oͤlmur oͤd Allan her— 

inn gegnum, Tamur hildi; Gauta⸗glöd Grande 
io feri þegnum. 

16. Undur ſtofnar Sigtys fól Cala, klofna 

hjälmar, Sundur rofna hildar-hjöl, Hjorva 
ſofna álmar, 

17. Biſtur leingi vígð um voll Visir fleing⸗ 
it ſnoggur, Miſstu dreingir heila-holl, jure 
inn meingi toggur. 

18. Hjallsins lydi vísir ver, Vegur meing⸗ 

ið ſujalla. Jallsins fridi ſonur fjer Sina 
dreingi falla. 

19. Njoti Vagja geiſla grátt Gjaldid hygg⸗ 

ur veitaz; Moͤti tiggja brunar HI Brjótur 

ſtyggur hneita. 
20. Þiggja ſlidur besings⸗blad; Burſtaung 

digra brifur, Tiggja ríður óðum ab Ullur iði 

ſtifur. 

21. Hittir framur virda⸗ ver, Vopna⸗— — 
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ur kvedur: „Mitt er, gramur, hofud hjer 

Hauka⸗ jordu mebur“. 
22. Gerdi ſidan erdid á Illan hÿda fljótur; 

Verdi lyda fäknum frá Fleygdi ſtida⸗brjötur. 
23. Gpánga-fveigir nýtur naut; Narir 

trylltur fírba Länga vegi hradur — Hreppti 
biltu ſtirda. 

24. Meinin ſtridu neyda nú Nädu lundu 

klokkva; Beinin ſidu prekin þrjú Peingils ſund⸗ 
ur hrokkva. 

25. Tekinn hondum leiður ljett Lofdüng 
verdur fallinn; Prekinn bondum rekkar rjett 
Reyra gerdu kallinn. 

26. Nardur gridar biſtum byl — Bolid 
vakti pína — Fardur ſidan tjalda til, Tekur 

maktin dvina. 
27. Þegar nädi virda⸗ver Vopna reyra bald⸗ 

ur, Trega pädi hara her; Hatti geira ſtvaldur. 

28. Moͤdi hladinn beinkti því Protinn ræsir 
gridum, Pjoͤdin ſtadinn ætti í, Ollum læsir 

hlidum. 

29. Matur talinn fleygir fjár Firda⸗meingid 
finna Rætur valinn kanna knär; Sofia 
breingir fínna. 

30. Glebur borinn þorna þar, — 
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fnár er fundinn; Medur fjori vaffur vars 

Born ſärin bundin. 
31. Vardir fundu moͤdir menn; Megnid 

nauda dvinar; Sardir bundu ýtar enn Undir 
raudar fínar. 

32. Snjallrar frægbar brjótur brands Bidja 
firda gerdi, Allrar hegdar lyda lands Leita 
ſtirdum verði. 

33. Alfur randa latur lid Lofdungs medu 

þjena, Själfur landa-varbinn við Vekur ræbu 
Fljena. 

34. Lidur njóla; olbin all Ulli fleina medur 
Fridum rólar beim ab holl, Herjans⸗ megna. 

trebur. 

35. Gegir lidi fylkis fljótt Fleygir gili 
breita, Megi hlidin opna ótt, Eda hildi þreyta. * 

36. Meingid ótti ſtadur ffer, Skrafid viður 

tjábas Peingils⸗döttur fínna fer, Fljodid bid⸗ 
ur rába. 

ör. Vidur has rjed Rada hrund⸗ 

in tvinna: „Adur gánga mun eg med, — 
bundinn fínna“. 
38. Fort um torgar bermif hlad Hün 
med lydum gengi Portum borgar — AD, 

Opna býður meingi. 
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39. Binna þetta: meingid má, Minnkar 

ótti tjeður; Linna⸗ſtjetta-pundinn þá Peingils— 

bóttir kvedur. 

40. Sidan leiða rífan reff Rjed í breiba 
bollu; Blidan greida fognud fjekk Fofnis— 

heida⸗bollu. 

41. Mala ſnujalla lyſtilig Lineik gjorir hvita: 
„Sala falla má eg mig, Makja-borinn líta. 

42. Gú er balbin þrotin þrá, Peingill 

hädi leingi; Jú er — ydar á Audur, led⸗ 

ið, meingi. 

43, Randa⸗njordinn blidaſt bid Beiſka pinu 

ſefa Landa- vordi, fjorsins frið Fodur min— 

um gefa“. 
44. Fridar megnar efla ord Orma fleygir 

ftjetta: „bar vegna, ſtikkju⸗ ſtord, Skyldugt ſegi 

þetta“. 

áð. Lætur mæfja ſpillir fyjalls, Spakri 
ondu Frafínn, Matur ſakja hirdi hjalla Hord⸗ 
um bondum vafinn. 

46. Landa⸗vordur bundinn beint Borinn 
var i ranninn; Randa⸗njordur gildur greint 
Gat vid hara þannin: 

47. „Giptan büna matuſt mig Meta þannig 
fjori, Gvipta núna, þeingill, þig Pínu fann 
eg fjori. 
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48. Hefur þjetta meinſemd mjer Milding 

ſmidad leingi; Krefur þetta hardar hjer 

Hefndir lyda⸗feingi. 

49, Linna kviſtinn foldar frí, Fjorvi granda 

þínu, Minna þyrftir en þig í Auka vanda 
mínu. 

90. Lika hreifiſt bónin blíð Bublúngs bóttur 

lába, Slika deyfir hefnda⸗hrid Hirdis gröttu— 
ſäda. 

öl. Sefar mildi kulda-kif, Kati fínni 

hyggja; Gefa ſtyldi ljúfur lif, Lofdung kynni 

þiggja. 
02. Skedur bútin niflúng ný, Nauda foipt- 

iſt þróttur3 Medur móti þab er því, Pinni 

giptiſt bóttur“. 
óð. „Lifid fríða — koͤngur kvad — Kys eg 

þægbar-brabur; Vifid blida, þitt ſtal það, 

Prekinn frægbar<mabur. 
54. Leyndi bræni þeigi þjóft Þúnga blanda 

pinu; Reyndi' eg — leynt vg ljoͤſt Lifi 

granda þínu. 
55. Ber að ſtkerda þejsa þrá, Pagdin ljeda 

vari; Mjer bad verda audid á Ekki, medan 
hjari. * 

56. Min er lifa hugsun blý, ljótir 
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gæbaft ſeimi; Þínir lífar efi í llum fæbaft 

beim“. 

ör. Näda tyggja vaffur vann Biður Vagja- 
fóla, Tjäda þiggja koſti Fann; Katiſt byggja 
fjóla. 

58. fætur firda beitir ——— Bolid 
heptir þjetta — Dætur ſtirdan lofdüng lands 
Leysa eptir þetta. 

59. Kati ftærfta bädi því Peingill, rjett> 
iſt víður; Gæti adſta sn i Odling fettift 

nidur. 

60. Dvínar lundu illſtu⸗-id, Odling ſoͤma 
metur, Sina mundu vaſtan vid Verinn ſtjoͤma 

ſetur. 

61l. Settiſt drykkju víðir vid; Vinid meingi 
gledur, Ljettiſt þyffju minnisemib, Meinſemd 
eingin ſtedur. 

62. Spjallsins idja magnaſt má; Mijod— 
inn fleſtir ſmakka; Jallsins nidja beingill þá * 

Pydan feſtir ſprakka. 

63. Meſta bolid eydiſt enn; Ullur ſtjalda 
gildi Feſtarolid ſjöli ſenn Segir halda ſtyldi. 

64. Degi ſidar porna-poͤr Þá um geima 
torgar Vegi ríða frægur fór Fodur heim til 
borgar. 
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Gó. Fagna jallinn nýtum nb Nam, er 

fóma ftunbar; Gagnasfpjallið vefur vid Reitir 
blónta munbar. 

66. Makja⸗vidur æru ann, Imu býður 
veður, Sakja bíður hoͤfid bann; Honum rid— 

ur medur. 

67. Býður fridur þeingill þjóð; Praid ſtyttir 

hyggja; Ridur lydur fljetta ſſöd, Slotid hittir 
tiggja. 

68. Settiſt vidur bryffju droͤtt; Dafnar 
lydum fæti; Skvettiſt nidur olid oͤtt Andar 

víð um ſtrati. 

69. Garpa gleður liſtin laung Lukku medur 

kransa; Harpa koedur stan ſaung, Gumir 
rjedu banda. 

70. Trega hrinda margir meft; Magnaſt 

alein blíða, Pegar linda-bjorkin best —— 
inn rjedi prýða. 

“1. Eygdu seiglu-bróttir brós, Dóttur virtu 

fjóla; Fleygdu geiflum laegis-ljös Likaſt birtu 
fóla. 

72. Bjort um ranna filfiefól Gýnbi ljóma 
fegri, Hiortum manna yndi ól Ollum blómalegrt. 

73. Taka nábi veizlan viſt Bæn um ſidir endaz 

Kraka⸗ſaädid brognum bydſt, Burtu lýbir venda 
8 
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74. Jallinn fjáður heldur beim, Ójónin 

fríinu koedur; Allir tjáðu þaffir þeim Pagri 
blíðu mebur. 

75. Arid þetta medur mætt Mannord ſtyrdi 
jallinn; Färid þjetta heljar hett Haun þá 

ryrdi fallinn. 

76. Drekka erfi mildingsmenn Mägur 
(ætur tiggja; Rekkar ſkerfinn ſüpa ſenn, Sinnis— 

bætur þiggja. 
Tí. Baldurs ſopid erfi eins Ér af Pundar— 

feri, Skvaldurs-opid fleygir fleins Frekt þú 
ſtunda gert. 

78. Glettu anba máttur mjer Mardum 
tærir línum, Gljettubanbasháttur hjer Hræerd⸗ 
ur færift sínum. 

18. Mína. 

1. Regins fnor úr radu-vor Renna gjori trana 

Hrings fyrir bor. meb ſagnar-ſvor, Gem ab kjori hana. 

2. Poi eg trúi Punds á frú, Pekkiſt fú hjá meingi, 

Gomul og fúin næfta nú, Naͤdi fnúaft leingi. 
3. Eingin ſlik og ei því lik Auſtra fryfur gnodin Máls 

úr vik, nje menja⸗brik Mennta-rikri boðin. 

4, Furda flefta mætti meft Menn, er begt ab byggja, 

Skyldi preftur hlunna-heſt Hleidölfs vefta Þíggja. 
5. Mundu þá vo margir tjá Meibar bráinsstúna: 

Poi mun fá ei fegri fá Fjalars ſjaͤvar-hüna. 
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6. Margir bíða menn hjá lyd, Monduls ſmida 

báta, Peſsi ſtrida fogur og frið Fleyin vida láta. 

7. Betra var um Bifurs-far Bidja hjararzrjóda 

Mennta⸗ſnara, hab fem þar Þjóð et fþarir bjóða. 

8. Heldren þann, fem heimſtu ann, Óleibólfð fann 

ei laga Lysu hranna Tjettfetann Lifs um granna Daga. 

9. Þetta litt á fölkid frítt Fræbi nýtt er þaffar, 

En beini er titt á gólfið grýtt Ginid vitt í rakka. 
10. Qjer um má eg meærbareffrá Mynda Þá ei 

fremur; Reki þá upp hljödin þá, Hoggid á fem kemur. 

11. Eogunnar til í Syrpu⸗byl Gubra fyli teypa 

Enn með ſtil um orda-hyl Aptur vil eg hleypa. 

12. Hluſtadu á mig hringa-nä, Hoad jeg tjái frem= 

urz Fogur ab fjá á brún og brá: Blik ä fjáinn kemur. 

13. Mitt ſvo kallad mærbarefpjall Máls 
um hjall ab viki, Þegar fallinn frægbaefnjall 

Hrá var jallinn rifi. 
14. Odling bað nú eptir það Ungur nadar— 

fveigir, Finan ad í fodur ſtad Fara hraður megi. 

15. Gylfi tjer: „Ég gamall er; Gjoriſt 

hjer því rifja Kyrrum þjer, en þángab mjer 
Poknaſt fer ad vifja“. 

16. Gtefna fíban faman lyd Gjóli fríður 

gjorbi, Folki bydur fjors um tíð Fifu hlyda 
njordi. 

17. Koͤngs til var ſvo kryndur ſnar Kjor— 
iun hjarar⸗vidur; J ſal Nectari fjólfur þar 

Settiſt bari niður. 
8* 
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18. Indi fátt og færa fátt Kunni fátt ab 

íferba; Minfæll brátt með befbar- hátt Hari 

mátti verða, 
19. Eptir þrautir ýnbis naut Orms meb 

brauta bolluʒ; Gæmba-ffraut ab lofdüng laut, 
Lukku hlaut í ollu. 

20. Leyfdi ei flíngum lands á bring Liggja 
ring um veldi Hervikingum, hjors vid þing 
Hart odlingur fellbi. 

21. Hann og borda herleg {ford Hrepptu 
ordstir frida; Ullar korda á þar ſtord Eingir 
þorðu ſtrida. 

22. Farſeld ný um borg fem bý Beztu 
brýgir ſidi; Gramur frí og Þjóbín því Þann“ 
ig í Þjó fribi. 

23. Eitthvert fínn, eg frá ſagt finn, Fólfs 
hjá ſtinnum {fara Nokkur kvinna kom þar ínn, 
Kvedur vinnan þara. 

24. Totrum búin tolti þú Tys um frúar 

reiti; Frjetti þnúa-fanna-brú Fylkir nú ab 
beiti. 

25. „Gridar ber eg beiti hjer — Hün ſpvo 
tjer, vg greindi — Lüpalds ferin kona er, 
kvol af þjer fem reyni. 

26. Rjed eg fót um Rognis⸗ſnöt Reyna 



117 

fljót til tiggja, Bil nú bót fyrir verfin ljót 

Og vonzku⸗-hoͤtin þiggja“. 
27. Gegna fvanna víðir vann: „Binna 

bann til gjorbi Peſs með þann, er fjeft vg 
fann, Flugumann ſig kjordi. 

28. Makja⸗borinn illſtu or Af mjer fjori 
ſvipta Falffur kjori“. Seimgrund ſvor Gjóla 

gjorir ſtipta: 
29. „Hrauſtra manna máta þann Menn 

við fann eg fafa, Laufa panna og láta hann 

Lokka⸗rann af tafa. 

30. Hjors fyrir meid er hábúng leik, 

Heilsu ſneida breingi; Vid eymd og neyd um 

æfiffeid Illa breidu leingi. 

31. Sidan finum manni min Meingjord 
þín rjed fvipta Heyrn og ſyn, er harda pin, 

Hoer et bvínar, ſtipta. 
32. Vid oͤhagd og neydar⸗nægd, Nidurlægd 

af pinum, Fjærri vagd eg beid frá bægd 
Bjargar þægd af mínum. 

33. Hätign þinni, herra minn, Hafa 

sinnum þætti Bætur vinna begt um finn, 
Bjorg fvo fínna mætti“. 

94. Fylkir tjer: „Ei fjærri er, Fljod þem 

gerir tala; Byrjar mjer, ab beina þjer Bót 
um hjer án dvalar. 
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35. Bjödum vær, að borg hjer nær Byggdir 
færir þínar, Svo bætur þær á Bäleygs⸗mar 
Brüdi tariſt þínar“. 

36. Pakkir fjóla Gridur goͤl, Greitt burt 
tóla muni; Farir bóla vg fátæf ból Fylkis— 

ftól beim unbir. 

37. Gylfi nú á Gauta⸗fru Gödan büſtad 

veitti, Mens ab brú, ſvo mektaſt jú, Mjollum 
bnúa þeytti. 

38. Falda-⸗hlid um fjorsins tíð Fátætt víða 

et Teingur Þurfti, ſidan þar hjá lyd Þannig 

bíða feingu. 

39. Þar eptir við Kaſton fyr — 

byrjar tryggur Tal, vg ſpyr hvad Beſlu⸗byr 
Beinaſt fyrir hyggur. 

40. „Syniſt mjer, fem mál ſje bjer, Makja— 
ver, ſtadfeſta Räd þitt hjer; Ef lukkan ljer, 

Litt því ber ab freſta. 

41. Mjer hefur nú á Fjolnið-frú Folgd 
og trú af mætti Audſynt þú, em bels um bú. 

Þjónfan ſü vjs ætti. 
42. Þar á mót með hýrleg hót Hjäſtod 

fljóta vinna, Efylban ſpjöta bÿdur brjót, 
Breytni“ að njótir þinnar“. 

43. Kaſton tjer: „Ég bakka þjer, Pinum 
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hjer ad ráðum Fara ber og fylgja mjer, Full— 

tíng Íjer med báðum“. 
44. „Mil eg þá — nam vísir tjá — Bana 

fjásarsjóra Láta bláan ægi á Atta ráfa og fjóra. 
45. Moͤrlands til um hofrüngs-hyl Halda 

gil eg glaður, Finna gylfa baugs og Mil, 

Boͤnord þylja brabur“. 

46. Gvo var gjört; á ægqt ort Rttu hjort⸗ 

um fúbas Fleyin fvgrt með ſeglin bjart Syntu 

á vortum Udar. 

47. Käri laungum reyndi raungz Rykur 
baunguls⸗ſloöödin; att í ſtaungum ſiglu ſaung 

Gin med ſtraungu bljóbin. 
48. Ekkils vödu eingja⸗ſlod Undir bjödum 

vota, Þar til ftóðn lands vid lóð lúnir flöda— 

gotar. 
49. Baldin far nú frjettir þær, Frygia 

væri ſjöli Lentur fær víð Loudungs-⸗mar, 

Linna er tærir bóli. 

00. Audkyfing ab haudurs-hring Hjelt odl⸗ 

ingur móti, Heilsan ſlingum hjals um ping 
Hjälma ſongur njóti. 

öl. Af kerleiksyl, ef væri í vil, Veizlu— 

ſpil að biggja, Borgar til frá báru-byl Býður 

golfi tiggja. 
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2. Nädi valla niflúng fnjall Neita fpjalli 
Í a; Evu til hallar fenn um hjall Geggir 

allir troba. 

53. Bann upp ríða væn meb pris Veizla 
ný, fem gleður. Erindi lýða odling kÿs, Imu 

fÿsir vedur. 

54. „Ord, Baldinus milding, min Manſtu 
fín, er hlyda, Um ſunnu — ſpvinna lín, 

— þína fríða? 

. I hyggju⸗lädi hugsun bráð Djá mjer 
áta. Gipta fjába — deid Gefni ſcida 

Kraka. 
56. Kaſton hróður fs af þjóð Kær með 

góðu höti; Bil eg móbu mána ſlöd Minn föſt— 
broͤdir bljóti“. 

57. „Man eg heitin mín og veit — Malti 
ſveita⸗ vordur — því ei neita þels um reit, 
Þægur hneita⸗njordur. 

58. Hennar vilja hjer þó tl Óljótum 
ſtilja djarfa, Lika þylja bauga-bil Bönord 

golfa⸗arfa“. * 
59. Guo var kollud þorna-þall; Pernum 

ollum medur Gekk oͤſpjollud beim í hell, 

Heilsan ſnjollum kvedur. 
60. Budlung tjedi bonordid Blidu medur 
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ſprundi. gr í gedi gegna rjóð Gbins 

— Pundi: I 

. „PpPeinkja sann eg fígt med fann, 
— — fann bad ſtipta — Einhendan þú 

mundir mann Matum fvanna gipta. 
62. Rädin treg, þau raki jeg, Rekkar þegar 

frjetta, Omannlega á allan seg Adur mjog 
fór þetta“. 

63. Niflüng Ber fá ⸗Nötus tjert „Nipt 

gulls, þjer eg tjái: Heilhentir vid geira-grjer 
Garpar eru fáir“. 

64. „Reynt ffal þab — {so kvendid kvad — 

Kaſton hradur ridi Brjót víð nadar út, fem 
ab Af ber ftabar-lýbi. 

65. Foͤſtra eg. ás í fleina þrá Fragri mt 

fá er valla; Karban tjái þennan þá bjoͤdir 
nái falla. 

66. Gigra þann ef fóngsfon fann Knefa⸗ 
fanna- þregti, Mjúfar fvanni ájtir ann Eisu 
hranna veiti. 

67. Hneisu ef fær á Herjans⸗mar, Hon⸗ 

vm tærift eigi Aſt frábær, ſem kappinn fær 
fy: sab næraft megi“. 
68. Grams ⸗ſon tjers. „Pad gebjaft mjer, 
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Gulljól hjer fem talars Mig eg ver, vg fús 
því fer Fleins mót grjer án bvalar. 

69. Hrotta⸗ſpillir hart med ſnill' Hildar 
fíll? ci eingi; Hug vid hryllir, vera? ei vill 
Vonbidill þinn leingi“. 

70. Milbings-Funbur mens og hrund Web 
fjer bundu þetta. Mábir fundu um Njorva⸗ſprund 
Nodru Pundar klettar. 

71. Morguntid päͤlyſti lyd, Lofdüngs ríður 
fundur út í ſtrida hildar⸗-⸗hrid, Hins á bíður 
grundu. 

72. Tidum vanur ſtyrs vib ſtjan ſtrax um 

Grana-fætu Þá Karbanus þója-jsan þángab 
flana lætur. 

73. Bragnar renna ſaman fern, fínar 

penna fteingur, allar grenna Härs tjolden; 
Horfa menn á feingu. 

74. Reyndu munbir ſtaung um ſtund Gtríbs 
vid undur hlotin, Hrukku ſundur, græna grund 

Greidaſt fundu brotin. 

75. Adrar meiri aptur þeir Ullar geira 
tófu, Gaman feyra lands á leir, Leilinn tueir 
ſvo jófu. á 

76. Qynjafnar til kongsſonar 
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ab leggja J Mllar-far, þá aflið bar, Eybir 

ífara Tveggja. 
277. Miſsti lags, og fäks á far Hellur vaxid 

ſtifur; Gramsſon ſtrax med hendi hags J 

hirdi ara brifur. 

78. Seima⸗bund á famri ſtund — Sinni 
mundu beitti — Þeim á grund af gjarbar 
hund Gylfa⸗kundur þeytti. 

79. Hrotta⸗rjödur hart upp ſtoͤd, Heiptar⸗ 
móð berandi, Gildum vöd ad bauga-bjód, 

Bäleygs⸗glöd reidandi. 

80. Hinn ſig bró af hoͤfa⸗jo, Hogg til bjó, 
og undir Hjorinn {lú, úr hauka⸗ mo Hann ſoo 
fló á grundir. 

81. Med atvif fljót og horku-höt Hjälma— 
njótur ftælti Fleygdi fpjóta flötum brjót Freys 
á fnót, vg mælti: 

82. „Gafan mjer þá lidſemd ljer, Leyſtur ér 
frá pínns Í eg bjer nú, vupnaever, Bald á 
fjert þínu. 

83. Bill þó hyggja varla ſtygg Vont á 
Ífyggja miftur, Og láta þiggja laufa⸗ygg Lif 
fyrir tiggja ſyſtur“. 

Sá. Reis á fót, já reynbi ſpjöt, Rjedi 
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Bót ei fpjalla, Geingur fljótur geirð frá njót 
Gaut um fnót til hallar. 

85. Foldar bráins fagra gná Kinnur þá. 
En pulin Riman tjáift enda á, Odreyrs 

lá er hulin. 

86. Þunbar-fer í munbum mjer Meingid 

ſjier ab tamiſtz Stunda hjer því Bumba ber 
Baugaver, bad damiſt. 

14. Nima. 

1. Undir Kväsis enn ab nýju opnaſt hljöta, Ef 

jeg kynni nolkkurs njöta, Gem náir út úr þeim ab 

fljóta. 

2. Adur fyrri æðar hang eg opna kunni, J 

loptid upp bjá Taufarunni Logurinn benja ſtöd 

enn bunni. 

3. Mt og ſudur elfan rauda einnig ſppttiſt; 

Gú bloͤdtaka ſizt ónýttift; Sumum gaman þar af 
byttiſt. 

4. Farid er mjer ad forla nú, fem fordum daga 

Sudra falli hond med hagaz Hyggni áð bad mátti 

klaga. 

5. Hans ei neina hitti æð á heila-reiti; Eins 

fer mjer, Þó bildi beiti, Og benjá= ſtodum eptir 
Teiti. 

#6. Þótt. ſvo væri? eg heppinn, hand ab hitta 
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æðar, Minn er grunur, mjer til fvæða Mundu naſta 
lítið blæba. 

7. Oliklegt er elti heldur, ab ef gäum, Minnki 

hans í benjum Bláum bloͤdid, ſoo því eigi náum. 

8. Laͤngt er fíban Litars-bradur lift fletta Gerdu 

Hanns eg beinki, þetta Pundar viti bráins-ftjetta. 

9. Blæba ljetu í Bodn og Sön, heir beittu geiri 

— Ker ſvo tvo eg kollud heyri — Og ketil þann, 

er hjet Dbreyrir. 

10. Blonbubu hefðir búar ſteins vid benja=flæbi 

Hunängi meb hugvits-gadi, Hün foo betur ſmakka 

næði. 

11. Mjodur fá vard Þar af þá, ab þeir, bann 

bretta, Berba ſkäld med vigffu þetta, Visu unna ab 

yrkja um rekka. 

12. En ſem ſpyrja eptir honum asir nädu, Ur 

mannviti Koäsi kvadu Kafnad hefdi liſta-fjaͤdur. 

13. Máttu ei leingi mjobinn hirda Monduls-hlyrar, 

Fyrir Feyptu fjorid dyra, Fornar fem ad greinir 

ſtyra. 

14. Þótt eg viti vel, þver blaut og virdiſt geyma 

Mjodinn býra máls um heima, Dun hann eigi til 

min ſtreyma. 

15. Guttúngur mun ſynja Þefs, eg ſopa fáts Þó 

Baugi fyrir míg bidja nái, Býft eg vid, hab efti 
tjái. 

16. Bergid þó ab bori þann meb beittum Rata, 

öljótt ſoo mætti for inn hvata, Fyrir mig Verður. of 

braung gata. 
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17. Þar ei fínna má eg mæ, fem mjabar-bolla 

Geymir Óárð með gætni holla, Gjorir bad topun 

mardar olla. 

18. Því er bezt til ſogunnar fyndi Gubrastrana; 
Fyrir menn ab fornum vana Fara verb eg enn með 
hana. 

19. Kjell þar ríma, foldin man það fíngra- 
mjallar, Karbanus þá fum tíl hallar, Koͤngs 
við fyftur þannig fþjallar : 

20. „Reynt hef eg nú ræsis⸗nid, þó raunir 

fanni; Pjer vil eg räda, þýður fvanni, Pejs- 

um neitir eigi manni. 

21. Bið bann jafnaft varla þeir, fem vala 

ſtrandir afa bábar; hjors í grandi Held eg 

fleftum óvínnanbi. 

22. Fjekk þá ráb á fjori mínu fleygir ſpjöta; 
Mier það gaf, og mig ljet njóta Meætrar lilju 
orða Góta“. 

23. „Snemma já eg — hjalar hún — ab 
hirdir ſtjoma Bar af runnum báru-ljóma, 
Badi ab hreyſti, vort vg jóma. 

24. En eg vilbi, ab bad kunnugt Yrði lýð: 

um, Adur en arfa fylfið fríðum Feingi lofad 
trýggbum blíðum. 
25. Bar þad lífa vítanlegt, þar verður lýba 
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Frægftur nú um verold síða Birti mikils kapp⸗ 
ann fríða. 

26. Gakktu nú í häva holl, og herm bíð 
fanna, Svo ab heyri múgur manna“. Meib- 

ur játar loga þranna. 
27. Karbanus gelt fóngs í hall, og 

Évebju vanda Gerbi frægum gæti landa; 

Geymir fíðan mælti randa: 

28. „Eyftir ydar ſömarik með fvinna lundu 
Getin er á gæfueftundu, Giptift henni fjóla 

fundur. 

29. Likar færri hittaſt hans, þó benbur 

bábar Beri; njótur linna lába Lifi minn 
fjeff ab rába“. 

30. Bernoͤtus gaf vinnur Ívar, vg ſvo 

rjed mæla: „Bel eg fennbi fappann bæla, 
Kunni því með fanni hæla. 

31. Bildi eg eigi vjela fóng nje veiga⸗gefni, 
Allraſizt i ſogdu efni, Gem eg fyrir gramð- 
ſon nefni“. 

32. Mar nú kollud frábær folbiti Fenju⸗ 

ſtarfa, Mb beggja vild, med bjartar farfa 
Bublúngs foſtnud býrum arfa. 

33. Er ſoo veisla ſtofnud ftrar med ſtörri 
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próbi, Rikum bodid landsins lydiz Ljett er 
ſagt ad margur ridi. 

34. Bodin ſettiſt brullaups⸗pjod í budlungs⸗ 

holluz Vinid meingi veittiſt ſnjollu, Var og 
einnig nög af ollu. 

35. Stafir gladir ſtefnings- reita ſtaupin 
ſpanna; Hljömur fagur bljóbfæranna Hluſtir 
ſedur allra manna. 

36. Lífga ræbur vínið vann hjá virda— 
meingi; Gladir fátu lofdar leingt; Leikur ynd- 
is⸗nagd vid dreingi. 

37. Karlar bæbi og kerlingar úr kotum 
ffríðu Hallar til um ſoldar⸗ fidur, Ad fá fjer 
ſtaup af kera⸗idu. 

38. Allir feingu nægta nóg hjá niflúng — 
Sprund og vala bjödar brika, Bodflennurnar 

einnig lika. 

39. Þegar veizlan þrjóta nädi, peingill 

monnum Fofnis veitti foldu hronnum Og 
fingra⸗ſnjöõ í drykkju⸗ ronnum. 

40. Brüdhjon kvedur bodsfoͤlkid og budl— 
uͤngana Þatflætis med þýðum sana, Peysir 

hurt um bruͤdi Grana. 

41. Kóngsins nidji Kaſtonus med Íæran 
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sanna Lifa gekk á lúnginn hranna Ljüfan 
kvedur ſtyri manna. 

42. Sinn fóftbróbur einnin eins með öſk— 

um gæða, Latur dokkan fäkinn — Fiſta⸗ 

brautir gljúpar þræta. 

43. Voga⸗bjarnar vodir bandi vargur {fýja, 
Þar til hitti hofn Lyÿdia Hilmis-bur og 

ſpeitin fria. 
44. Bar þá búinn vísir lands, en vopna— 
fundur Tekinn ſtrax til grams á grundu, 

Gildur rifti fjors um ſtundu. 

45. Unntuſt hjonin elſtu með um afidaga. 

Frá þeim eigi fremur ſaga Fer, fem kunni 

meærb af laga. 

46. Bernótus hjá fjóla fat í ſeld vg 

prýði, Eptir þad ab odlings fríði Arfi burtu 
hjelt með lydi. 

47. Vildi loksins víðir frægur vitja badan, 
Koedja gjordi hilmi hradan, Hrannar gelt ci 

fäk öſtadan. 

48. Segl upp draga ſeggir bjort á ſüda— 
hünum; Kjolur gekk á karfa⸗tünum, Kalan 
ſaung í bondum ſnunum. arð 

49. Nokkur bægur ſigldu ſoo um fíla-eingi, 
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Byrinn ekki ljentift leingi; Logn og boku 
hrepptu dreingir. 

50. Stundum gerdi fæluefoft, ſvo keilu 

fjalla Fäkar kyrrir voru valla; villtuſt njótar 
féngra-mjalla. 

öl. Viſsu eigi ſtefnings⸗ ftorba- ftafir gild: 

ir, Häfs um {lóð hvar halda ſtyldi, Heim 
þó komaſt gramur vilbi. 

52. Eptir þetta ofsa⸗vedur allraemefta 

Geri, þvo að furdar fleſta, Fladar ſundur 
leyſti heſta. 

53. Rjedu ekkert rekkar vid á raſta⸗ vndum, 

Sundur hroktuſt ſels ci grondum; Seglin 

rifna, hvin i bondum. 
54. Vard einſtipa vordur lands med vaſka 

dreingi; J ſtormi þeim á upsa⸗eingi Eſsid 
hrannar velktiſt leingi. 

55. Hrakti ſvo ab einni eyju eſsid borða, 
Bór í fþón vid ſteina ſtordar, Stafir geira 

lifi forda. 
56. Gjóli komſt og lidid lifs á Lond— 

uͤngs⸗ſvanna Bopn fín med, en vordur manna 

Bill nú tjeba eyju kanna. 
57. Geingid Þegar hafdi um hrid á 
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Herjans⸗brudi, Her óvígan hilmir prúði 
Hildar lítur flæbban ffrúbi. 

58. Gtefnir beſsi ftilli mót, en ftálar 

njótur Gtór þem víði lífa ljótur Lidi geingur 
unban fljótur. 

99. En fem finnaſt, ínnir kaudinn orfue 

„sendur; „Borneyjar er fappi kenndur Kominn 
hjer í vorar hendur“. 

60. Gramur fsarar: „Gott er ab hitta góba 
breingt Fyrir þá, fem lüduſt leingi á lagis⸗ 
mar um þorffaseingi. 

61. Erum ſtipbrots aumir menn, ſem 
ullar ſtjalda A ab nidaſt heädüng halda; 
Hofum bolad madu kalda. 
62. Nafn þitt heyra viljum vjer, hinn 

vaffi madur“. Sverda gegnir ſveigir hradur⸗ 
„Svadölfur er jeg kalladur. 

63. Ey beſsari einn eg vad og odrum 
fleiri, Sem ab hjer á lysu⸗leiri Liggja“ vg 
eru henni meiri.. 

64. Borney lifa, bar má vita bráins-býnu, 
Bar vg unbir valdi mínu, Ér hagi þar 

með lidi þínu. 

Gó. Fjekkeg haft þar fjenað minn á Fjoln⸗ 

6* 



is⸗ſprundi, Gem þú ræntir, og þig unbir All⸗ 
an tófft með þrabar munbir. 

66. Mel eg þetti, branda brjótur, breytni 

þína, Aldrei þorbi oͤfrid ſyna, Eign þó hefdir 
Þannig mína. 

67. Viſsi jeg lifa, vígi autt og vaffa breingi 
Hafdir þú í hilbaregeingi, Hefndir undan brú 

boi leingi. 

68. Nü ſtal lauma þetta hjer og þaffir 

gjalba Maklegar, ſvo, meidur {fjalba, Megir 
bida daudann kalda“. 

69. Odling ſvarar: „Eigi muntu yfirfalla 

Njoöta vilja nodru⸗fjalla; Nidings⸗verkin ſoma 
valla. 

70. Heldur muntu ſemd og fátt af fjóla 

- henni Bilja tala“. Vopna⸗bendi Bann því ſvara 

þrællint Fenndi: 
77. „Vilji gramur — vomurinn kvad — 
á vald mitt gánga, Gauta medur gylltra fþánga, 
Geri eg þab mjer lizt vid fánga“. 

72. Rasir frægur reiddiſt mjog, vg rjebi 

gegna: „Hingað til, það færðu fregna, Fridar 
aldrei bad eg þegna. 

73. Þig ei heldur þar um bíð eg, þursíun 
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ſnaudur; Einhver fnýtir yðar raudu, Adur 

em eg er ſagdur daudur“. 
74. Reidir ſidan hilmir bjor, og hoggur 

ſundur Sträk, ſem fremſtur ſtod á grundu; 

Straumur dreyra vall ür undu. 

75. Oruſta byrjaſt áfaf þar Med — 

harda. Hjer ſtal Litars fäkur fjarða Fara í 

nauſtid bagnar-⸗jarda. 

76. óð um Mjorva öd ab orva er eg late 

ur, Trödu forfa hlyt því hatur, að 

ín víð oͤhvatur. 

15. Mína. 

1. £eibaft tefur ljóbasnorn, Londüngs býta funbe 

um; Því feinafta Herjans-horn ef eg nú í mund— 

um. 

2. Þetta verd eg foͤlki frí Fram ab. venju Bera; 

Naſta litið þó á því Peinki muní sera. 

3. Haͤrs vid drykkju þorna þá Hafa ſetid lydir; 

Þar við kannaſt þjóbín má, Prytur fleſt um ſidir. 

„4, Oll er von, þó eybift hjer Odins-minni hlotið; 

Sogunnar lifa efni er Allareidu brotið. 
5. Beit eg ei, vg, litt til legg, Þó lidi á efnid 

fennba, Hvort ab Herjans— — Dugir mjer 

til enda. 

6, Eff veit eg heldur hitt, Hjer víð Skvaldur 
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fsæða, Hvort ſvo leingi lífið mitt Lofbúng fþarar hæða. 

7. En ef veitaft vildi mjer Visna enda þætti Út 

af beſsu efni hjer, Ods eg ſtorfum hætti. 

8. Nokkur hef eg Fjalars⸗-for Feingizt vid ab 
ſmida, Og lätid þau úr ljöda-vor Lands um byggdir 

ſtrida. 

9. Pegar búin beſsi vel Pjodin litid getur, Hundr⸗ 

ab ftórt og tíu tel Tvenn ellefu betur. 

10. Bel ef ſmidud virbaft ei Vitrum alda-ſonum, 

Þeir munu betri Bifurs-fley Búa til ad sonum. 

11. Qefdi jeg um æfi ei Annad haft ab gera, En 

ad mynda Monduls-fley, Mundu betri vera. 

12. Pad fjelt eigi lukkan ljent, Litt fem yfir Flaga; 

Mer var efti heldur hent, Ad hafa {lifa baga. 
13. Þar um framar þreyta tal, Porf mjer fýnift 

valla; Mannſaungs pulid mítt Gr ſtal Mál til ſeg⸗ 
unnar falla. 

„14. Fjalarð ädi ferjan fjeð, Fjekk eg hvíld 
ar-bægur, Þegar byrjaft róman rjed; Rasir 

barbift frægur. 
15. Hellir gramur fjölda manns, Fimur 

í ſtäla⸗-hjaldri; Daudum fleygði hondin hans 
Qjálma morgum baldri. 

16. Herjans rofna bettirnir, Hlífar þunb- 
ur Fjúfaft, Fagrir fýngja fótbítir, Fylking— 

arnar rjüfaſt. 
17. Fylkis hondin furdu⸗hrod —— vaft 
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undir; Hrüngnis-⸗ilja bruſtu blod; Blödid litar 

grundir. 
18. Kóngur hledur keſti vals Knär til 

beggja hlida, Eins vg ljón í bælum dals 
Drepur fjolda kida. 

19. Svartur lítur Svadolfur Svoddan 

geirs í onnum; Bitur kaudans benfólfur 

Budlüngs fakkar monnum. 

20. Fram í herinn ſakir ſenn, Svo til 

beggja handa Fellir hrakta fylkis menn; Fimm⸗ 

tiu eptir ſtanda. 

21. Allir ſärir þefsir þar, Protnir fríðum 

mætti, Barla mättu Vidris⸗ſkar Vopna bera 
í {lætti. 

22. Þetta lítur þeingill býr, Þannig má 

ei ſtanda, Moͤti Svadölf fnotur —— 

i jeli randa. 

23. Reidir fverbið rosis⸗hond, Roſn⸗ ægir 
unnt; Hjorinn adra hauka⸗ſtrond Hjálma ſneid 
af runni. 

24. Bedju Oma berjaelæf Býta undin — 

Rak upp kaudi räman ffræf, Reidur bregður 
ſverdi. 

25. Budlung hoggsins bidur ei, Brá ſſer 
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undan hraður; Upp að hjoltum Odins⸗mey 

Unda gleypti nadur. 

26. Eptir hoggi leidur laut Londungs reyn⸗ 
ir bäla; Hradur reidir hræeva-gaut Hirdir 
jotna⸗mäla. 

27. Kemur hogg á faudans hrygg, Kynja— 
falt ad ríður, Sundur midjan älma-ygg Eld— 
ur Pundar fríður. 

25. Fjellu partar foldu á; Foͤlinn anda 
miſsti; Burt kalladur bófi þá Byggdir Heljar 

gilti. 
„29. Gylfi ſpennir geirinn, ſvo Geyft í 

herinn ſtundar, Hoggur menn í Hluti tvo, 

Hnigu þeir til grundar. 
30. ætur fjóli lánga ſtund Laufann ſtipta 

röndum, Vakti mönnum eyjar und Ott, fem 
lyptu brondum. 

31. Oræbaft telur Svadolfs ſveit, Sverda 

mæta tjöni; Adur fyrri eingan leit Afreks— 
mann á fróni. 

92. Ottaflegnir eyjarmenn, Odins-bäl fem 

reiddu, Vopnum fafta fínum ſenn, Gjóla fríar 

beiddu. 
33. „Ef Þjer viljið vald mitt á — Visir 
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ſagdi — gánga, Og eyna gefa, allir þá Ef 
lauſt gribin fánga“. 

94. Peſsu játa þegnar lands, Par ad ſöru 

eiða, Konung þvo vg holda hans Heim til 

borgar leiða. 
35. Bar þar fyrir Svadolfs ſoinn 

Gvarángs-vrba-gefni. Ungan mebur arfa finn, 

Eg fem Geirvid nefni. 
36. Toͤk á móti visi wel Vefja Skrymnis— 

kvxda; Medur blíðu mátti þel Menn hans 

afla græða. 

37. Gina medur þegna þá Par í góbu 

haldi vifur átta vifi þjá Visir frægur bvalbi. 
38. Gíban býft ab halda heim ann um 

ſila-jordu, Fila ránga fimm á geim Firdar 
búa gjordu, 

39. Kóngur þá síð Svadoͤlfs fun Segja 
náði mætur, Ad hann {fylbi Odins⸗kon Eiga 

í foðurbætur. 

40. Einnig þegar albur fnjall Ullur feingi 
ífjalba, Heita ſtyldi hilmis jall, Honum {fatta 

gjalda. 

41. Víf vg hennar vaſkan nid Visir kvedur 
fjädi Vinſtap med vg ſoöma- ſid, Sigla badan 
náði. 
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42. Burt frá tjedri Bäleygs⸗drös birtings 
yfir grundir Renna vakrir rakkar fjós Reflum 
Fogrum undir. 

43. Gulli búnir glonsudu Gota ſiglu faldar; 
Datur WXgis donsudu Digrar, ſinnis-kaldar. 

44. Bljeði fogur byrjar-trof Biſtur funa—⸗ 
hlyri; Fjekk því einga fylkir tof Fiſta yfir 

myri. 

45. Lukkan hló víð gildum gram; Gjálfri 

ljetti unna; Feingu hofn vid Frÿgiam; Fägadi 
düka funna. 

46. Þá var komid beingils⸗lid Pad, fem 

brattift áður; Gylfi frægur geds um mib 

Gladdiſt ſoͤma⸗fjcidur. 
47. Falla gjordi fleſt i vil, Fälu lifnar 

vedur; Hilmir geingur hallar til Herinn allan 
medur. 

48. Drottning fagna dyrdleg vann Dyrum 
verdi landa; Tiggja hugdi tapadan Talna 

eifin banba. 
49. Þá var fjóli fallinn frá, Faðir Hennar 

Eri, Heygdur fogru haudri á Heidri með, 
fem bæri. 

00. Gettíft gramur ſvo í kyrrd Góma 
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mebur bætti, Um ſig milla hafdi bird, Dan: 
urðeftjórnar gætti. 

51. Syni tvo með ſilki⸗laut Gjóli átti 
fjädur; Felix annar Veita hlaut, Hinn er 

Beinald tjábur. 

02. Fridleik báru Freyjuegráts Frægir 

runnar báðir Afir njóta Mllarbáts, Einnig 

hreyſti fjädir. 

53. Gramur unni og gefni bands Gaut— 
um klada finum; Liſtarikir lundar brands 

liktuſt fodur ſinum. 

54. Geirvidur, fem greint var frú, 
Gjalda {fattinn fjóla Gerdi, medan eynni á 

Orma týr var bóla. 

55. Hann vinfeingi hjelt við gram, Hald— 
inn trygglundadur; Vottar ſaga, verda nam 

Vaſtur hreyſti⸗madur. 
56. Fragur ſtyra rikjum rjed Rasir afi 

länga; Fridum ſoͤma mætur með Mätti af 

heimi gänga. 
57. Lifs um daga lofdung vann Linna 

audga ſiki; En hans ſynir eptir hann Erfdu 
lond og riki. 

58. Svo á enda ſagan er, Sett í ljöda⸗ 
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bogur, Einnig brotinn allur hjer Odins— 
kera⸗logur. 

59. Proͤrs eg hefi prennar fimm Pramma 

latid ſteidir Mäals úr vor um dagur dimm 

Djúps á fagnar leidir. 

60. Bel ef eigi sandabar Bitru þyfja meingt, 

A ftorbi þagnar ſtrandadar Gtabnæmaft þá 

leingi. 

61. En jeg hefi á því grun, Ullur fævar“ 

brima Einþser fara með þær mun Um mó 

ins negbartíma. — 

62. Merkis⸗ſkäldin mennta-ffýr, Min fem 

líta fvæbi, Lagi dreginn ljöda-vir Lardöms 

medur gæði. 

63. Bið eg hina þar hjá peſs Pagum 

medur ordum, Ad láti ſamin ljöda-vers Liggja 

i rjettum fforðum. 

64. Auſtra⸗fleyin öfogur Allra þeirra ſmid— 

ur Gefur, ſira Gunnlogur Gunnlogs— 

mogur! vdur. 

Gó. Tjedur ſmidur þýtt med bel, Pjena 
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fem ab vilbi, Bidur ydur virða vel, Vondud 

ei ſem ſtyldi. 

66. Lika biður ſjerhvert fínn Gá, þan 

gjordi laga, Ad fabmi ydur farjælbin Fjors 

um alla baga. 

67. Metal reifna munn menn — Mer 

þab lífa femur — Atján hundruð tíu og tvenn, 

Til þó bæti þremur. 

68. Alfur geira, efra frid, Opnad meinid 

ſära, Sullur, üdi, funna blíð Samdi gnodir 

jära. 

69. Foldar oldin fanna fvínn Fridar⸗geda 
njóti Fremur, ert tómar munnur minn. Merd⸗ 

ar hjalid þrjóti. 

S (2 
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Koſta binnfeſtar 30 ſt. 
















